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Popravek
Št. 1/2012
Ob-1267/12
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in
38/10 – ZUKN) uredništvo Uradnega lista
RS objavlja
popravek dneva izida
V Razglasnem delu Uradnega lista RS,
ki je izšel v Uradnem listu RS, št. 4/12, se v
skladu z 19. členom Uredbe o objavljanju v
Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 20/10) dan izida popravi tako, da
se pravilno glasi »petek 20. 1. 2012«, leto
izida pa »XXII«.
Uredništvo

Javni razpisi
Št. 01/2012

Ob-1198/12

Zaprtje javnih razpisov
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje
in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, na podlagi pravil o delovanju
Garancijske sheme za Dolenjsko (Pravilnik
št. 002/2009 – GSD Garancijske sheme za
Dolenjsko) objavlja, da so z 27. januarjem
2012 zaprti:
1. Razpis dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za
leto 2011 in
2. Razpis posojil za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto
2011.
3. Razpis dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko dodatna
sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2).
Navedeni razpisi so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 3/11, z dne 14. 1. 2011
in 22/11, z dne 25. 3. 2011. Razpisi za leto
2012 bodo predvidoma objavljeni v aprilu
2012.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Št. 331-17/2007/17

Ob-1252/12

Popravek
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10
– ZUKN) objavljamo popravek 4. javnega
razpisa iz naslova ukrepa 113 Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2012.
V 4. javnem razpisu iz naslova ukrepa
113 Zgodnje upokojevanje kmetov za leto
2012 (Uradni list RS, št. 1/12) se v tretjem
odstavku podpoglavja X/1. Splošne določbe, besedna zveza »osmega odstavka« pravilno glasi »šestega odstavka«.
V sedmem odstavku pa se besedna
zveza »šestim odstavkom« pravilno glasi
»osmim odstavkom«.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Št. 54450-5/2009/12
Ob-1237/12
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu

za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04,
93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09 in
8/10), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
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– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in
107/10), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št.
CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007,
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 31. člen
in 35. člen) in sklepa Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne
19. 1. 2012, št OP RČV 3/2/008-0-MŠŠ,
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij
»Usposabljanje mentorjev za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih
za pridobitev izobrazbe«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za
izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis), ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Namen razpisa je usposabljanje mentorjev v podjetjih za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja v novih in prenovljenih programih na področju poklicnega izobraževanja.
S tem se bodo zmanjšala strukturna neskladja, saj bodo novi diplomanti poklicnega
in strokovnega izobraževanja bolje usposobljeni za opravljanje poklica.
Cilj razpisa je usposobiti mentorje v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih
in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih.
Pričakovani rezultati: izvedenih bo več
najmanj 24-urnih usposabljanj za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom in za izvajanje praktičnega izobraževanja za najmanj 1800 mentorjev pri delodajalcih.
Vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Usposabljanje mora potekati po programu za usposabljanje (v izvedbi prilagojeni
na najmanj 24 kontaktnih ur z udeleženci
usposabljanja) »Usposabljanje mentorjev dijakom oziroma študentom za praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetjih«
in je del programa »Pedagoško-andragoško
usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega
izobraževanja«. Program je bil razvit v projektu »Posodabljanje in razvijanje programov
za pridobitev poklicne in srednje strokovne
izobrazbe v letih 2006–2007« in je bil delno
sofinanciran iz sredstev ESS ter je prenovljen
dostopen na spletnem naslovu: http://www.
cpi.si/izobrazevalni-programi/novi-in-prenovljeni-studijski-ter-izobrazevalni-programi/pedagosko-andragosko-usposabljanje.aspx.
Pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati:
1. Pripravljalne aktivnosti:
1.1. Načrt izvedbe programa usposabljanja za program usposabljanja mentorjev
praktičnega usposabljanja z delom z naslednjimi obvezni elementi:
– program usposabljanja za RPK (Razvojne značilnosti mladostnika in psihološke
osnove učenja, poučevanja ter komunikacija) in SMU (Strategije in metode praktičnega
usposabljanja), iz katerega mora biti razvidno število predavanj in vaj v skupnem obsegu najmanj 24 ur razporejenih na najmanj
3 dni, kot tudi število ur samostojnega dela
udeleženca ter načrtovana zaključna predstavitev projektne naloge z zagovorom,
– načrtovane teme projektnih nalog,
– izvajalci usposabljanja posameznih sestavin obeh predmetov, pri čemer mora 75 %
izvajalcev imeti visokošolsko izobrazbo,
– izoblikovani najmanj dve projektni
skupini za usposabljanje; vsako projektno
skupino sestavljajo vsaj štirje izvajalci, od
katerih jih mora 75 % (trije izmed štirih izvajalcev) imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,
– načrt svetovanja in strokovne podpore
udeležencem in
– načrt samoevalvacije s priloženima
evalvacijskima vprašalnikoma za udeležence in izvajalce usposabljanja.
1.2. Načrt izvedbe programa usposabljanja za program usposabljanja mentorjev
praktičnega izobraževanja z naslednjimi obvezni elementi:
– program usposabljanja za RPK (Razvojne značilnosti mladostnika in psihološke
osnove učenja, poučevanja ter komunikacija) in SPI (Strategije in metode praktičnega
izobraževanja), iz katerega mora biti razvidno število predavanj in vaj v skupnem obsegu najmanj 24 ur razporejenih na najmanj
3 dni, kot tudi število ur samostojnega dela
udeleženca ter načrtovana zaključna predstavitev projektne naloge z zagovorom,
– načrtovane teme projektnih nalog,
– izvajalci usposabljanja posameznih sestavin obeh predmetov, pri čemer mora 75 %
izvajalcev imeti visokošolsko izobrazbo,
– izoblikovani najmanj dve projektni
skupini za usposabljanje; vsako projektno
skupino sestavljajo vsaj štirje izvajalci, od
katerih jih mora 75 % (trije izmed štirih izvajalcev) imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri;
– načrt svetovanja in strokovne podpore
udeležencem in
– načrt samoevalvacije s priloženima
evalvacijskima vprašalnikoma za udeležence in izvajalce usposabljanja.

1.3. Organizacijski in terminski načrt izvajanja usposabljanj, ki mora biti skladen
z zahtevami glede pričakovanih obveznih
rezultatov in poteka aktivnosti:
– načrtovanje tolikšnega števila skupin
udeležencev (maksimalno do 20 udeležencev v skupini), da bo v seštevku doseženo
najmanj 600 mentorjev, ki bodo uspešno
zaključili usposabljanje – priložiti pismo/pisma o nameri delodajalca/delodajalcev, da
na usposabljanje pošljejo vsaj 40 udeležencev in
– terminski načrt predvidenih usposabljanj z navedbo kraja in prostora izvajanja,
pri čemer je za vsako statistično regijo potrebno predvideti vsaj dve izvedbi
Predavatelji navedeni v prijavnici se
lahko med izvajanjem operacije s predhodnim soglasjem skrbnika pogodbe na MŠŠ
nadomestijo z drugimi predavatelji, vendar
morajo tudi ti na dan prijave projekta imeti
enake reference kot so bile upoštevane pri
ocenjevanju prijave.
2. Vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta najkasneje v enem
mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju,
3. Izdelava gradiva za udeležence usposabljanj najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju,
4. Izvedba usposabljanja za tolikšno število skupin udeležencev (maksimalno do 20
udeležencev v skupini), da bo skupni rezultat najmanj 600 mentorjev, ki bodo uspešno
zaključili usposabljanje,
5. Izvedba usposabljanja tako, da bodo
vsako posamezno usposabljanje izvedli vsaj
4 predavatelji,
6. Izdaja potrdil udeležencem o opravljenem usposabljanju po predlogi ministrstva in
vodenje evidence o izdanih potrdilih,
7. Izdelava poročila o izvedenih usposabljanjih in doseženih rezultatih projekta,
8. Izdelava samoevalvacijskega poročila: do dne 31. 8. 2013, delno poročilo do
dne 6. 1. 2013 za usposabljanja izvedena
v letu 2012,
9. Izvedba zaključne konference v sodelovanju z ostalimi izbranimi prijavitelji na tem
javnem razpisu s predstavitvijo rezultatov
projekta širši zainteresirani javnosti: v času
od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013.
Če je izvajalec konzorcij, se na ravni
konzorcija izdela enoten program usposabljanja in enotno gradivo, ki ga uporabljajo
vsi konzorcijski partnerji.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo zavodi, ki izvajajo poklicno in srednje ali višje strokovno
izobraževanje ter zbornice, ki izvajajo naloge v skladu z 19. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 79/06) in v skladu z Zakonom
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04).
Prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je na dan prijave registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
oziroma ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti,
– ima na dan podpisa izjave poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom,
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– prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 55/09
– Odl. US),
– je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine,
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– se strinja z uporabo osebnih podatkov
izvajalcev v projektu za namene dokazovanja upravičenih stroškov,
– zagotavlja, da sta vodja projekta in koordinator projekta, v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju (razvidno iz prijavnega
obrazca),
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev
bodo vlagatelji potrdili z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
Posamezni prijavitelj se lahko na razpis
prijavi samostojno ali kot član konzorcija za
izvedbo projekta. V primeru, ko prijavo odda
konzorcij, ki ga sestavlja več pravnih oseb,
članice konzorcija podpišejo konzorcijsko
pogodbo. Skupno prijavo na razpis odda
v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči
konzorcijski partner in prijavi priloži konzorcijsko pogodbo.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
1. Usposobljenost za izvedbo projekta

(največ 20 točk)

Merilo
Število predavateljev oziroma drugih izvajalcev usposabljanja z najmanj triletnimi izkušnjami pri izvajanju programov
s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja pridobljenih v času od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2011,
dokazljivimi s poročili o realizaciji programov izobraževanja in usposabljanja.

Št. točk
0-20

Prvih 8 predavateljev šteje 5 točk. Vsak nadaljnji predavatelj oziroma drug izvajalec usposabljanja, ki izpolnjuje zgornji
kriterij, šteje 1 točko, skupno število pa je omejeno na največ 20 točk.
2. Reference s področja izobraževalnih programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (največ 20 točk)
Merilo
Število novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe v poklicnem oziroma
v strokovnem izobraževanju, pri pripravi ali prenovi katerih je prijavitelj sodeloval v letih 2004 do 2006 in lahko o tem
partnerstvu predloži dokazilo (sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta priprave novih oziroma prenovljenih
izobraževalnih programov ali sklenjena konzorcijska pogodba o izvajanju projekta priprave novih oziroma prenovljenih
izobraževalnih programov ali izjava Centra za poklicno izobraževanje oziroma izvajalca projektov prenove
izobraževalnih programov)

Št. točk
0-20

Vsak program, ki izpolnjuje zgornji kriterij, šteje 1 točko, skupno število pa je omejeno na največ 20 točk
3. Reference s področja izvajanja seminarjev (največ 20 točk)
Merilo
Število izvedenih seminarjev za usposabljanje strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju v obdobju
od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2011 (istovrsten seminar se šteje samo enkrat)

Št. točk
0-20

Vsak seminar, ki izpolnjuje zgornji kriterij, šteje 2 točki, skupno število pa je omejeno na največ 20 točk
4. Predvideno število udeležencev (največ 20 točk)
Merilo
Število predvidenih udeležencev usposabljanj razvidnih iz pisem o nameri, ki so jih z vlagateljem podpisali delodajalci.
Število točk za projekt se izračuna na naslednji način:
Prvih 40 udeležencev šteje 5 točk. Za vsakih novih 10 udeležencev se upošteva 1 točka, vendar skupno največ 20 točk.

Št. točk
0-20
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5. Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti (največ 20 točk)
Merilo
Predvideno število novih zaposlitev.
Število točk za projekt se določi tako, da se upošteva vse nove zaposlitve, sklenjene za vsaj polovični delež delovnega
časa.
Projekt predvideva 1 novo zaposlitev (5 točk)
Projekt predvideva 2 novi zaposlitvi (10 točk)
Projekt predvideva 3 ali več novih zaposlitev (20 točk)
Največje možno skupno število točk,
s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je sto (100) točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj šestdeset točk iz
vseh petih sklopov meril, pri čemer mora iz
vsakega sklopa doseči vsaj pet točk.
Izbrani bodo trije prijavitelji, ki bodo dosegli največje število točk. Doseči je možno
največ 100 točk. Kolikor dva ali več prijaviteljev na javnem razpisu doseže enako število
točk, bo izbran tisti, ki je dosegel večje število točk pod merilom 1 Usposobljenost za
izvedbo projekta. Kolikor dosegajo prijavitelji
tudi pod merilom 1 enako število točk, se
izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 2 Reference s področja izobraževalnih
programov. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi
pod merilom 2 enako število točk, se izbere
tisti, ki ima večje število točk pod merilom 3
Reference s področja izvajanja seminarjev.
Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom
3 enako število točk, se izbere tisti, ki ima
večje število točk pod merilom 4 Predvideno
število udeležencev. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 4 enako število točk,
se izbere tisti, ki ima večje število točk pod
merilom 5 Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 383.332,00 EUR. Ker
bodo na razpisu izbrani trije prijavitelji, je
za posamezno vlogo na razpolago največ
127.777,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum
začetka in konca črpanja sredstev)
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša
383.332,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– Za
proračunsko
leto
2012:
133.332,00 EUR
– 113.332,20 EUR s PP 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – EU udeležba
(85,00 %) in
– 19.999,80 EUR s PP 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – slovenska
udeležba (15,00 %),
– Za
proračunsko
leto
2013:
250.000,00 EUR
– 212.500,00 EUR s PP 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
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in strokovnem izobraževanju – EU udeležba
(85,00 %) in
– 37.500,00 EUR s PP 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – slovenska
udeležba (15,00 %),
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 8.
2013. Obdobje upravičenosti izdatkov je od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS do 31. 12. 2013.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva se šteje, da
odstopa od vloge.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00 %
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85,00 %.
9. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
1. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
2. delo po avtorski pogodbi za zunanje
izvajalce,
3. delo po podjemni pogodbi za zunanje
izvajalce,
4. delo preko študentskega servisa,
5. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
6. založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
7. stroški oglaševalskih storitev,
8. stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta plačani tretji osebi,
9. nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
10. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
11. davek na dodano vrednost (DDV),
12. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih
stroškov.
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo
za izračun pavšala za posredne stroške,
so naslednji:
1. delo po podjemni pogodbi,
2. delo po avtorski pogodbi,
3. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
4. delo preko študentskega servisa,
5. stroški oglaševalskih storitev,
6. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov
in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za
šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS,
ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in
smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013.

Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV) mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji
glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013 (dostopna
na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4
Navodil Ministrstva za šolstvo in šport za
izvajanje operacij ESS.
10. Zahteve glede upoštevanja zakona,
ki ureja javno naročanje: upravičenec bo
moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
12. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12.
2020.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, agentu, posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo
upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo
o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se
lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na
kraju samem.
15. Zagotavljanje enakih možnosti
Upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno
diskriminacijo med osebami, ki so oziro-
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ma bodo vključene v izvajanje aktivnosti
v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe 1083/2006/ES.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani
upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva,
da bo vključen na seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca in občine,
naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki
jih komisija odpre, so informacije javnega
značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06,
v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na
del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj
posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo,
da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke
operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije
ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
18. Zahteve glede spremljanja podatkov
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES: ni relevantno.
20. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev
je 29. 2. 2012 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici,
opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe«, ki je del
razpisne dokumentacije, prispeti na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele vloge se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor
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operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo in
šport (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno
in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka
za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje
opredeljen v Navodilih za prijavo.
22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za
šolstvo in šport, www.mss.gov.si (Šolstvo /
Strukturni skladi / Javni razpisi). Za dodatne
informacije lahko pišete Brigiti Pavlovič na
elektronski naslov: brigita.pavlovic@gov.si.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je
višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške
operacije tudi iz drugih virov financiranja ali
pa so mu bila odobrena, bo upravičenec
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-1249/12
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi:
– petega odstavka 6. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11,
v nadaljevanju: Uredba) za izvajanje
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004
z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004
o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev
za proizvajanje in trženje čebelarskih pro
izvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004,
str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES)
št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za pro
izvajanje in trženje čebelarskih proizvodov
(UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne
21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sve-
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ta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005
o financiranju skupne kmetijske politike
(UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11.
2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES)
št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) v zvezi
s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega
alkoholnega monopola (UL L št. 346 z dne
30. 12. 2010, str. 11-12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES) in
– Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010
o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga
je Republika Slovenija predložila Evropski
komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES,
objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična
pomoč čebelarjem za leto 2012
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev v sklopu Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje
čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem
začetnikom.
Skupna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za izvajanje sklopa Tehnične
pomoči čebelarjem v letu 2012 znaša do
173.640 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – EU, v višini do 86.820 eurov,
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – slovenska udeležba, v višini
do 86.820 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih
stroškov.
Aktivnosti za izvajanje sklopa Tehnična
pomoč čebelarjem po tem razpisu, ne smejo
biti začete pred 16. oktobrom 2011 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2012. Za začetek aktivnosti se za ta
javni razpis šteje izdaja, prejem in plačilo
računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo
čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje
za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem
poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so čebelarji, ki začenjajo
opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju
Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega
razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske
opreme
3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko
čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa,
obsega:

– čebelji panji in oprema za panje,
– zaščitna oprema,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– čistilec za cvetni prah,
– mlin za cvetni prah,
– sušilnik za cvetni prah,
– točila do vključno 8 satov in dodatna
oprema za točila,
– ustrezna posoda za skladiščenje
medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega
strupa,
– cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprave za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni
med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega
mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– vozički za transport,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov,
– agregat,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– preša,
– topilniki voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– posode za vlivanje voska,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov
do 70 celic,
– pribor za vzrejo in označevanje matic,
– prenosna klimatska naprava,
– prikolice ali za čebeljo pašo prirejena
prevozna sredstva z nosilnostjo do 1000 kg,
– testni vložki,
– drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje) v skupnem znesku do največ 100 eurov.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so
nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2011
in 31. avgustom 2012.
3.1.3 Neupravičeni stroški so
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljene čebelarske
opreme;
– stroški tekočega poslovanje (stroški
vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.1.4 Delež sofinanciranja znaša 80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske
opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa.
3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom za nakup treh novih panjev
z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene
posode za med in enega točila za med skupaj. Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune in vsa izvirna dokazila o plačilu računov
na ime vlagatelja. Dokazila o opravljenem
nakupu se vlagatelju ne vračajo. Najvišja
možna podpora po upravičencu za ta namen v letu 2012 je največ 1000 eurov na
podlagi predloženih dokazil. Nakup treh no-
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vih panjev z opremo za panje, treh čebeljih
družin, ene posode za med in enega točila
za med se čebelarju začetniku sofinancira
samo v enem programskem letu programskega obdobja 2011–2013.
3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stroški za nakup treh novih panjev
z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene
posode za med in enega točila za med skupaj, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2011 in 31. avgustom 2012.
3.2.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med in rabljenih točil za med;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev
morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe
v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem
samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore
za sklop Tehnična pomoč čebelarjem:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev podpore po tem javnem razpisu. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji.
4.3 Za dodelitev podpore za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge. Za datum
vpisa se šteje datum prejema popolne vloge
za vpis v CRČ;
– vlagatelj mora v CRČ sporočiti podatke
o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih
v skladu s predpisom, ki ureja označevanje
čebelnjakov;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali v postopku likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma ima vzpostavljen
lasten sistem HACCP;
– vlagatelji se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali
še najmanj pet let po prejetju sredstev za
ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne
okoliščine po tem javnem razpisu štejejo
zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna
nezmožnost prejemnika sredstev za delo,
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje
čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu
zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki
prizadene vse čebelje družine ali njihov del;
– o višji sili ali izrednih okoliščinah mora
prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena
oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva,

ko je prejemnik sredstev oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti;
– prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
4.4 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme znaša na upravičenca:
– ki čebelari z do 20 čebeljimi družinami:
1.000 eurov pri čemer najnižji znesek sofinanciranja ni manjši od 300 eurov;
– ki čebelari z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov pri čemer najnižji znesek
ni manjši od 600 eurov;
– ki čebelari z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov pri čemer najnižji znesek
ni manjši od 1.200 eurov;
– ki čebelari z 101 ali več čebeljimi družinami: 6.000, eurov pri čemer najnižji znesek
ni manjši od 1.800 eurov.
4.5 Za namen ugotavljanja najvišjega
zneska sofinanciranja čebelarske opreme
po tem razpisu, Agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra
v letu pred oddajo vloge. V primeru, da se
je vlagatelj prvič vpisal v CRČ po tem datumu, agencija upošteva tisto število čebeljih
družin, ki je bilo sporočeno v CRČ kot zadnje pred oddajo vloge.
4.6 Za dodelitev podpore za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom mora čebelar
začetnik izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob
oddaji vloge star najmanj 15 let;
– vlagatelj mora biti prvič vpisan v register čebelnjakov v predhodnem ali istem
letu pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali v postopku likvidacije;
– vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji
vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno
soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje
tega ukrepa;
– vsi računi in dokazila o plačilih računov
se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– prejemnik sredstev mora imeti najpozneje pred oddajo vloge opravljeno najmanj
naslednje usposabljanje:
– 35 urni začetni tečaj čebelarjenja, ki
ga pripravi in izvede Javna svetovalna služba v čebelarstvu in
– izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga pripravlja in izvaja
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem
besedilu: VF NVI) ali
– če predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije;
– prejemnik sredstev se mora zavezati,
da bo čebelaril najmanj pet let po prejetju
sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni
višji sili ali izrednih okoliščinah. Za višjo silo
ali izredne okoliščine se štejejo stanja, kot
so navedena pri pogojih za sofinanciranje
čebelarske opreme;
– prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
Ne glede na določbo iz druge alinee
mora biti čebelar začetnik, ki predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, vpisan
v register čebelnjakov največ tri leta pred
objavo javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom.
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5. Vloga
5.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana
z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno
s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili
v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
5.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo
objavljeno na spletni strani ministrstva.
5.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom
je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi
v popoldanskem času, od 14. do 16. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni
strani ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/
in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/ (v
nadaljevanju: spletna stran).
6. Rok in način prijave
6.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) ali
vložiti v vložišču Agencije, od objave tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
31. avgusta 2012. V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za sklop Tehnična pomoč čebelarjem pred 31. avgustom 2012,
se vloge lahko vlagajo do objave o zaprtju
tega javnega razpisa.
6.2 Vloge, vložene pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi
o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po
31. avgustu 2012, se bodo zavrgle.
6.3 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto, se bodo zavrgle.
6.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani
pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja: Ne odpiraj – Vloga
na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske
opreme 2012 ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2012.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek obravnave vlog je določen
v VI. poglavju Uredbe.
7.1 Agencija odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po
vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, do porabe razpoložljivih sredstev za sklop Tehnična pomoč
čebelarjem.
7.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija
v primeru dveh ali več popolnih in vsebinsko
ustreznih vlog z enakim datumom in časom
(ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne
vloge, izvede žrebanje za določitev vrstnega
reda prispelih vlog.
7.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno.
7.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev,
zaposlenih na Agenciji.
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7.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik.
Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
7.6 Odpiranje vlog ni javno.
7.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije.
Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se
dopolnjena vloga ponovno pregleda.
7.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se
po vrstnem redu uvrsti na konec seznama
popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
7.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
7.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti
v roku, se s sklepom zavrže.
7.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni
po vročitvi poziva za dopolnitev.
7.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne
vloge.
7.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
V nasprotnem primeru se vloga zavrne in
ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo.
7.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo
z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
7.15 Z odločbo je, na podlagi predloženih ustreznih dokazil o dejanski porabi
sredstev za izveden sklop Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane
upravičenec.
7.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca.
7.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske
unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz
naslova lokalne samouprave.
7.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije.
7.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi
kontrola na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko
opravi tudi pet let po zaključku sklopa Tehnična pomoč čebelarjem.
7.20 Če Agencija po izplačilu sredstev
ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno
dodeljena, je prejemnik sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.21 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
zadnjega izplačila sredstev na transakcijski
račun.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1811-11-0508
Ob-1275/12
Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo) in v skladu z Uredbo
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 56/11) ter Resolucijo o mednarodnem
razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št.
73/08) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
na področju mednarodne
humanitarne pomoči
v letu 2012
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012, ki jih izvajajo
nevladne organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: NVO), ustanove
na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je
(so)ustanovila vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Ustanova) in negospodarske
javne službe v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NJS).
Ministrstvo želi s tem razpisom spodbuditi sodelovanje in povezovanje med izvajalci mednarodne humanitarne pomoči v
Republiki Sloveniji tudi pri izvajanju aktivnosti v tujini.
Sofinancirani bodo projekti namenjeni
izboljšanju položaja otrok v postkonfliktnih
in postkriznih situacijah, ki bodo vključevali
programe s področja psihosocialne pomoči, zdravstvene oskrbe, pomoči na zdravstvenem področju, zagotavljanja (obroka)
hrane, vode, izobraževanja, vključno z ozaveščanjem in izobraževanjem o pravicah
otrok.
Otroci predstavljajo najbolj ranljivo skupino, ki je v kriznih situacijah še posebej
izpostavljena. Republika Slovenija v okviru
zunanje politike namenja posebno pozornost in skrb otrokom ter pri tem podpira
programe in aktivnosti namenjene pomoči,
krepitvi in izboljšanju položaja otrok, še zlasti tistih, prizadetih v kriznih situacijah (mdr.
konfliktne situacije, oboroženi spopadi, naravne nesreče).
V zadnjih letih so bili tudi s podporo sredstev mednarodne razvojne in humanitarne
pomoči Republike Slovenije izvedeni nekateri projekti slovenskih nevladnih organizacij
namenjeni v pomoč otrokom, izboljšanju njihovega počutja, statusa in razmer v katerih
so se znašli. Dopolnitev in nadgradnja izvedenih aktivnosti prispeva k dolgoročnejšemu
izboljšanju položaja otrok v prizadetih okoljih
ter njihovi uspešni integraciji v družbo in
skupnost v kateri odraščajo in živijo.
Sredstva mednarodne razvojne in humanitarne pomoči Republike Slovenije so,
skladno z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06,
v nadaljevanju: ZMRS) in Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju (v nadaljevanju: Resolucija), v večji meri usmerjena
na prioritetne geografske regije – Zahodni
Balkan, Vzhodna Evropa, Kavkaz in Srednja
Azija, Afrika. Namen humanitarne dejavnosti
je reševanje življenj, zmanjševanje trpljenja
in ohranjanje človekovega dostojanstva v
kriznih razmerah, zato humanitarne aktivnosti ne sledijo le usmeritvam resolucije. Poleg
tega se želi s tem razpisom spodbujati tudi
sodelovanje in aktivnosti slovenskih izvajal-

cev, zlasti aktivnih na humanitarnem področju, z drugimi regijami, s katerimi je Slovenija vzpostavila določene vezi sodelovanja.
Izvajalci, ki želijo kandidirati na tem razpisu naj prijavijo projekte, ki se izvajajo na
področjih, navedenih v okviru posameznih
sklopov (navedeni v podpoglavju 3. Okvirna
višina razpisanih sredstev in natančneje v
poglavju II. Cilji in predmet razpisa) ter naj
vključujejo vidik spola in zagotavljajo uravnoteženo udeležbo deklic in dečkov.
Prednost pri izboru bodo imeli projekti,
ki predstavljajo nadaljevanje oziroma dopolnitev že izvedenih projektov in aktivnosti
slovenskih izvajalcev v posameznih državah/regijah.
Posamezna NVO, Ustanova in NJS lahko prijavi več kot en projekt. Za vsak projekt
se pripravi ločena prijava.
V pogodbi o sofinanciranju se ministrstvo
in izvajalec lahko dogovorita, da bo projekt
razdeljen v več smiselno zaključenih celot v
obdobju izvajanja projekta, in določita pogoje za fazno sofinanciranje.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli prekliče.
3. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ministrstvo bo za sofinanciranje projektov na področju mednarodne humanitarne
pomoči v letu 2012 namenilo do 190.000
EUR, in sicer po regionalnih sklopih:
Sklop A: Zahodni Balkan v skupni višini
do 44.000 EUR
Sklop B: Vzhodna Evropa in Kavkaz v
skupni višini do 56.000 EUR
Sklop C: Afrika v skupni višini do 50.000
EUR
Sklop D: ostale države/regije do 40.000
EUR (Haiti v višini do 20.000 EUR; Šrilanka
do 10.000 EUR; Nepal do 10.000 EUR).
Projekti, ki se financirajo na podlagi tega
razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini do
80% vrednosti projekta. Preostalih najmanj
20% finančnih sredstev za izvedbo mora
izvajalec zagotoviti iz lastnih virov ter ob
prijavi o tem predložiti ustrezno izjavo.
Izvajalec lahko na razpis prijavi projekte,
ki bodo potekali v letu 2012 in bodo zaključeni do 15. oktobra 2012.
4. Pogoji za prijavo
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so:
– NVO, registrirane v Republiki Sloveniji.
Za NVO se za potrebe tega razpisa šteje organizacija civilne družbe, s statusom
pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega
prava, je ustanovljena in deluje po načelu
svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna,
zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen
delovanja mora presegati interese članstva
oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen.
Na razpis se lahko prijavijo:
– NVO; ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih – UPB2 (Uradni list RS, št. 64/11,
v nadaljevanju: ZDru-1), Zakona o ustanovah – UPB1 (Uradni list RS, št. 70/05, v nadaljevanju: ZU) in Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, v nadaljevanju: ZZ) (samo
zasebni zavodi), humanitarne organizacije,
ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 28/03, v nadaljevanju: ZHO), ter
verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki
jim je Urad vlade RS za verske skupnosti
izdal potrdilo o pravni osebnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Ustanove; ki jih je (so)ustanovila Vlada
Republike Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.
– NJS; za potrebe tega razpisa se za
dejavnost javne službe na področju negospodarskega sektorja štejejo dejavnosti, ki
se opravljajo z zakonom ali odlokom lokalne
skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
socialnega varstva, invalidskega varstva,
socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti,
katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu država ali lokalna
skupnost. Cilj opravljanja negospodarske
javne službe je zagotavljanje primernega,
kakovostnega in vsem uporabnikom pod
enakimi pogoji dostopnega blaga in storitev.
Negospodarska javna služba se opravlja kot
nepridobitna dejavnost.
Možne organizacijske oblike NJS so:
javni zavodi, gospodarske družbe, ki so v
večinski lasti države, če gre za oblike statusnega partnerstva v skladu z zakonom,
ki ureja javno-zasebno partnerstvo in jim je
podeljena koncesija, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki in druge
fizične osebe, ki jim je podeljena koncesija.
Izvajalci, ki se bodo prijavljali na razpis,
morajo izkazati kontinuirano delovanje na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja oziroma mednarodne humanitarne
pomoči (op. prednost pri tem razpisu bodo
imeli izvajalci, ki kontinuirano izvajajo slednjo) ter imeti ustrezne izkušnje in reference
izvedenih projektov, (so)financiranih na podlagi predhodnih javnih razpisov ministrstev
v Republiki Sloveniji, javnih razpisov Evropske komisije oziroma razpisov drugih donatorjev. Navedeno izvajalec izkazuje z vsaj
dvema projektoma z omenjenega področja,
(so)financiranima iz slovenskih ali drugih
javnih sredstev v zadnjih 5 letih. Izkušnje
z delovanjem na področju mednarodnega
razvojnega in humanitarnega (so)delovanja
lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s
katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, pri
čemer mora vodja projekta izkazati vodenje
vsaj 4 razvojnih ali humanitarnih projektov v
zadnjih 5 letih.
Ker mora vlagatelj za izvedbo projekta
zagotoviti vsaj 20% lastnih sredstev, mora
izpolnjevati pogoj, da je imel v letu 2010 ali
2011 vsaj 20.000 EUR prihodka iz naslova
pridobljenih donacij.
5. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih:
Kvaliteta predloga (do 77 točk)
Trajnost rezultatov projekta (do 35 točk)
Finančna konstrukcija projekta (do 30
točk)
Reference (do 13 točk).
Projekti bodo izbrani po posameznih
sklopih. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
posameznem razpisanem sklopu na podlagi
meril iz predhodnega odstavka tega razpisa
dobili največ točk.
V primeru, da noben projekt v posameznem sklopu ne doseže vsaj 60 odstotkov
točk, se sofinancirajo projekti drugega sklopa, ki ta prag dosegajo. Kolikor po zaključku
ocenjevanja prispelih projektnih predlogov
v posameznem sklopu ostane določen del
sredstev nerazporejenih, se lahko ministrstvo odloči prerazporediti nerazdeljena
sredstva na druge sklope razpisa in znotraj
drugega(ih) sklopov omogočiti izvedbo večjega števila projektov, kot navedeno v tem

razpisu. Dodatni projekti se bodo izbirali na
podlagi doseženega števila točk v posameznem sklopu.
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od prejema
popolnih vlog.
Rok za oddajo vlog je 24. februar 2012.
Pisne vloge morajo biti vložene na naslov:
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije, Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga
se lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno
se vloge lahko oddajo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika,
vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro.
Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan
roka (poštni žig 24. 2. 2012).
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku. Vloga se odda v enem originalnem
izvodu, ki je žigosan in podpisan s strani
zakonitega zastopnika vlagatelja oziroma
od njega pooblaščene osebe (lastnoročen
podpis ali certificiran elektronski podpis), in
v dveh kopijah, ki ustrezata originalu, en
dodaten izvod originalne vloge s prilogami
pa v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu. Priloge k originalnemu
izvodu so lahko predložene kot kopije, ki
morajo ustrezati originalu. Vloge in priloge
naj ne bodo vezane s spiralo.
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici,
ki mora izkazovati popoln naslov vlagatelja
in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj
– vloga!« – »Javni razpis za sofinanciranje
projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012«, kot je razvidno iz
obrazca št. 8 razpisne dokumentacije.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 28. februarja
2012, ob 13. uri, v prostorih ministrstva, na
naslovu: Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana.
Vloge odpira in ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Zavržejo se vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 4. točki besedila razpisa;
– ki niso vložene v roku in na način, kot je
določen v 6. točki besedila razpisa;
– ki ne vsebujejo vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, ter niso dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Vloge, ki prispejo prepozno, se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko komisija v roku 8 delovnih dni
od odpiranja, vlagatelje pisno pozove, da
vloge dopolnijo. Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar ne daljšega od 15 dni.
Zavrnejo se vloge:
– s pomanjkljivo projektno dokumentacijo;
– ki ne izpolnjujejo vsebinskih pogojev,
določenih v razpisni dokumentaciji;
– ki jih strokovna komisija ni ocenila z
zadostnim številom točk.
O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje
zadeve, na podlagi predloga strokovne komisije.
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8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: izvajalci, ki se
bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku
45 dni od prispetja popolnih vlog.
9. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na tem
razpisu, sklene pogodbe o sofinanciranju
dejavnosti iz naslova predmeta tega razpisa. Izbrani izvajalec se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8
dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je
izbrani izvajalec odstopil od svoje vloge za
dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na
javni razpis.
Minister za zunanje zadeve o izbranih,
zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba.
O pritožbi zoper sklep odloča minister za
zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na
ministrstvu v roku 8 dni od prejema sklepa.
O pritožbi se odloči s sklepom v roku 15
dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi
vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba
zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z
izbranim izvajalcem.
Izid razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh ministrstva, na katerih je objavljena ta razpisna
dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/, pod
razdelkom »javni razpisi«.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na e-naslovu: razvoj.mzz@gov.
si oziroma tel. 01/478-21-71.
Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno
na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo
skupaj z odgovori objavljala na spletni strani
ministrstva. Avtorji vprašanj ne bo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-1225/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika o izvedbi
javnega razpisa in javnega poziva (Uradni
list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
ki jih bo v letu 2012 sofinanciral
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: razpis,
oznaka PR 2012)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
1. Predmet razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v
nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni
kot:
– prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki
jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in
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skupine na neprofiten način in so v interesu
širše družbene skupnosti;
– izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– založniški, filmski in video projekti.
Področja dejavnosti so: zborovska, instrumentalna, gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna
dejavnost. Pri prijavi projekta, ki vključuje
različne dejavnosti, se mora predlagatelj
odločiti za nosilno dejavnost. Na obrazcu
A mora označiti samo to (eno) dejavnost.
Vlogo bo obravnavala komisija, pristojna za
dejavnost, ki jo je označil predlagatelj.
2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje kakovostnih projektov, ki so
pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v tujini;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih
vsebin;
– podpiranje kakovostnih programov kulturne vzgoje.
3. Okvirna vrednost razpisa: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 368.656,00 EUR.
4. Roki razpisa: razpis prične teči 27. 1.
2012. Zaključi se 27. 2. 2012.
5. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki
delujejo na področju razpisa; za kulturno
delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu,
pa ustrezne krovne organizacije v kulturi.
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija,
izobraževanje, kulturni dogodek).
6. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki
izvajajo kulturne projekte s področja tega
razpisa ali krovne organizacije slovenskih
kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki
izvajajo kulturne projekte s področja tega
razpisa (to dokažejo z ustreznim potrdilom
države, kjer delujejo);
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti
in medijem (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo omogočil javno
dostopnost);
– so v primeru, da so bile v letu 2011 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje
obveznosti do JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);
– so v primeru, da so bile v letu 2011
pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih
programov iz javnih sredstev, izpolnile vse
pogodbene obveznosti do njih (to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja).
7. Splošni kriteriji razpisa
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če:
– trajneje, vsaj že eno leto, deluje na
področju razpisa (datum se ugotavlja v registru AJPES);
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg
redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt);
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– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru (v zadnjih treh letih je sodeloval na strokovno spremljanih regijskih
ali državnih prireditvah) in/ali v mednarodni
javnosti.
Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:
– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– ne spada na druga področja, kot so
šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– ni komercialen; člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);
– ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv glede na razpoložljive vire...);
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni
manjši od 10 % in ni večji od 50 % vseh predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji
od 200,00 EUR in ni višji od 5.000,00 EUR;
– bo v celoti izveden v letu 2012.
Predlagani projekt ne ustreza splošnim
kriterijem tega razpisa, če je:
– osnovno delovanja kulturnega društva;
– po zahtevnosti presega izvajalske
zmožnosti predlagatelja;
– izobraževanje, ki ga ne izvajajo ustrezno usposobljeni mentorji;
– jubilejna slavnost ali razstava;
– novoletna ali božična prireditev;
– prireditev ob krajevnem ali državnem
prazniku;
– program na prireditvi, ki ima pretežno
zabavno družabni značaj, turistični ali narodnozabavni prireditvi ali veselici;
– gostovanje po Sloveniji ali v tujini;
– promocija projekta ali društva (koledarji, razglednice, jubilejni zborniki);
– izdaja nosilcev zvoka ali slike ali postavitev in oblikovanje spletne strani;
– publikacija, ki ni povezana z delovanjem kulturnih društev in njihovih zvez;
– razstava posameznega avtorja, pregledna letna razstava društva, ex-tempore, likovno srečanje ali natečaj (z denarnimi
nagradami in odkupi), likovna kolonija (če
morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju);
– samostojna knjiga posameznega
ustvarjalca, šolsko glasilo, literarni časopis
ali revija, ki nima izdane vsaj ene številke,
literarni natečaj.
Ne glede na določila tretjega odstavka
tega člena sklad lahko sofinancira:
– jubilejno slavnost ali razstavo, ki vsebuje pomembne novosti v pristopu in programu prireditve ali gre za zelo pomembno
obletnico;
– gostovanje po Sloveniji ali v tujini, če
je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost;
– izdajo nosilcev zvoka ali slike ter postavitev in oblikovanje spletne strani, če gre
za vrhunske zasedbe z izvirnim programom,
ki zagotavlja odmevno promocijo slovenske
ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru.
8. Posebni kriteriji razpisa
Projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na:
a) obseg in učinke realizacije projektov predlagatelja v preteklih letih – do 25
točk:
– produkcija in postprodukcija predlagatelja/sodelovanje na strokovno spremljanih
regijskih in državnih prireditvah ter mednarodnih tekmovanjih in festivalih/prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru/od-

mevnost v medijih in strokovni javnosti/zgled
dobre prakse/širjenje dejavnosti.
b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta – do 50 točk:
– inovativnost v pristopu in izvedbi/kakovost avtorskega pristopa/tematska izvirnost in vsebinska tehtnost/aktualnost/delež
domače ustvarjalnosti/reference izvajalcev
projekta/povezovanje tradicije z novejšimi
umetniškim trendi/navezanost na raziskave
in interpretacije virov.
c) uresničevanje ciljev nacionalnega programa sklada s predlaganim projektom – do
25 točk:
– prispevek k dvigu kakovosti društvene
ustvarjalnosti/spodbujanje kulturnega razvoja/dopolnjevanje programske ponudbe/razvojna in trajnostna naravnanost/uresničevanje ciljev, ki so pomembni v regijskem, nacionalnem ali mednarodnem merilu/izobraževalni/promocijski/postprodukcijski učinki/prispevek h kulturni raznolikosti/spoznavanje kultur/ohranjanje izročila/integrativnost/interkulturalnost/sodelovanje z javnimi
organizacijami s področja kulture/vključevanje v javno infrastrukturo.
Ocenjevalni listi po posameznih dejavnostih posebne kriterije podrobneje razčlenjujejo in so objavljeni na: www.jskd.si in na
sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
9. Uporaba kriterijev: projekte bodo
presojale strokovno programske komisije za posamezna področja dejavnosti na
podlagi podatkov iz vloge. Za sofinanciranje bodo predlagale tiste projekte, ki bodo
v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali
splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi
posebnih kriterijev uvrščeni višje.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010).
11. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na
domači strani JSKD: www.jskd.si in obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki),
A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni
podatki o projektu, sinopsis, finančni načrt),
B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta),
I (izjave).
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: www.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000
Ljubljana, do 27. 2. 2012 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici
in obvezno označena po predlogi.
Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži skupaj največ štiri vloge za
posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka …), razen če je predlagatelj
zveza kulturnih društev ali krovna organizacija slovenskih kulturnih društev in skupin
iz zamejstva, ki lahko predloži največ šest
vlog za posamezno področje dejavnosti. Če
bodo predlagatelji vložili večje število vlog
od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, ki jih bo obravnavala.
Posamezni predlagatelj mora predložiti
vsako vlogo v ločenem ovitku, ki mora ustrezati pogojem popolne vloge.
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13. Popolne vloge
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih
razpisa PR 2012;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce:
A (splošni podatki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu, sinopsis, finančni načrt), B1 (utemeljitev ciljev in
učinkov projekta), I (izjave);
– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in
žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila predložena po določilih prvega odstavka 12. točke razpisa. Rok oddaje se
ugotavlja iz poštnega žiga.
Izpolnjevanje pogojev razpisa PR 2012
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje
postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
14. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta: Branka Škerl,
branka.skerl@jskd.si, tel. 01/241-05-02,
Matej
Maček,
matej.macek@jskd.si,
tel. 01/241-05-18.
Tehnična pomoč: Simon Jarm, simon.jarm@positiva.si, tel. 01/620-33-13.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis PR 2012 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Ob-1226/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika o izvedbi
javnega razpisa in javnega poziva (Uradni
list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (www.jskd.si) Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov
na področju različnih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS,
ki jih bo v letu 2012 sofinanciral
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: razpis,
oznaka Etn 2012)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000
Ljubljana.

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na
področju manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev v RS ter kulturnih projektov
ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). Predmet razpisa ni sofinanciranje projektov italijanske in madžarske
narodne skupnosti in romske skupnosti, kajti
njim so namenjeni posebni razpisi Ministrstva za kulturo.
2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje kakovostne kulturne
ustvarjalnosti pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;
– ohranjanje kulturne identitete pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev, skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
– podpiranje kakovostnih projektov, ki
so pomembni za kulturni razvoj manjšinskih
etničnih skupnosti;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih
vsebin;
– predstavljanje manjšinskih skupnosti
širšemu okolju;
– vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih skupnosti v slovenski kulturni
prostor;
– razvijanje kakovostnih programov kulturne vzgoje.
3. Področje razpisa
Področje razpisa je kulturna dejavnost
različnih manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše
družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna,
likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti,
ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.
Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti:
– premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih
in skupinskih filmskih, literarnih, likovnih in
večzvrstnih projektov;
– mednarodna sodelovanja;
– izdajo rednih in posebnih publikacij,
prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in druge oblike založništva za potrebe manjšinskih etničnih
skupnosti;
– dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.
4. Okvirna vrednost razpisa: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 188.702,00 EUR.
5. Roki razpisa: razpis je odprt od 27. 1.
2012 do 27. 2. 2012.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije
s statusom pravne osebe zasebnega prava
ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju
razpisa.
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija,
izobraževanje, kulturni dogodek).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
v finančni strukturi projekta skupne vredno-

Št.

6 / 27. 1. 2012 /

Stran

163

sti predvidenih odhodkov ujemajo s prihodki
(odhodki = prihodki).
7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva, zasebni zavodi in
druge nevladne organizacije, registrirani za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (datum se ugotavlja v registru AJPES),
ali ustvarjalci s statusom samozaposlenih
v kulturi (kar dokažejo s kopijo potrdila o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti
in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz
javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja);
– ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu ali pozivu Ministrstva za kulturo, Slovenskega filmskega centra ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
8. Splošni kriteriji razpisa
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če:
– trajneje, vsaj eno leto pred začetkom
razpisa, deluje na razpisnem področju;
– izvaja programe, ki omogočajo ohranitev posebne kulturne identitete različnih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
– izvaja programe, namenjene manjšinskim kulturnim ustvarjalcem;
– izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske skupnosti širšemu okolju.
Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:
– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti ustvarjalcev manjšinskih skupnosti;
– omogoča ohranitev posebne kulturne
identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev, skladno z izraženimi
kulturnimi potrebami;
– predstavlja manjšinske skupnosti širšemu okolju;
– resorno ne spada na druga področja,
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni večji od 90 % vseh predvidenih stroškov;
– bo v celoti izveden v letu 2012;
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);
– ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv glede na razpoložljive vire...).
9. Posebni kriteriji razpisa
– projekt ustreza kriterijem razpisa, če
je nov ter hkrati vsebinsko in organizacijsko zaokrožen (ponovne izvedbe v preteklih letih sofinanciranih akcij niso predmet
razpisa);
– sofinanciranje osnovne dejavnosti društva ni predmet razpisa (npr. vaje ali druga
redna letna srečanja brez vsebinskih poudarkov…);
– v primerih, ko je predmet prijave izdaja
knjige, mora predlagatelj v vlogo vključiti 3-5
strani besedila, če gre za prozno delo, 3-5
pesmi, če gre za pesniško zbirko, oziroma
kazalo, če gre za izdajo zbornika;
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– v primerih, ko je predmet prijave izdajanje časopisa, mora predlagatelj priložiti zadnjo številko že izdanega časopisa oziroma
osnutek novega;
– v okviru literarne dejavnosti se sofinancira izdaje kakovostnih zbornikov, samostojne izdaje avtorjev pa le v primeru, če
gre za vidnega ustvarjalca ali če je iz prilog
razvidna nadpovprečna kakovost dela;
– ne sofinancira se vzdrževanje že obstoječe spletne strani;
– podpira se priprave izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, če se ta organizirajo
za več društev hkrati (izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, ki jih pripravlja društvo
zgolj za svoje člane, se v okviru tega razpisa
ne sofinancira);
– pri pripravi srečanj folklornih, gledaliških in drugih skupin, srečanj literatov, likovnikov ipd. imajo prednost tista, ki v projekt
vključujejo tudi strokovni pogovor poznavalca določnega področja z vodji skupin in pisno oceno;
– podpira se gostovanja skupin in posameznikov v matici, ne podpira se gostovanj
zunaj matice;
– predmet razpisa ni sofinanciranje projektov, pri katerih je razvidno, da gre zgolj za
druženja ob športu in zabavi;
– predmet razpisa ni sofinanciranje projektov, pri katerih gre za tekmovanja ali izplačevanja nagrad.
Projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev, glede na:
a) oceno predlagatelja (skupaj možnih
25 točk):
– strokovno vodstvo predlagatelja (do 3
točke);
– produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 5 točk);
– dosežke na strokovno spremljanih preglednih srečanjih v zadnjih treh letih (do 12
točk);
– odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 3 točke);
– status društva v javnem interesu (0/2
točki).
b) zasnovo in predvideno izvedbo predlaganega projekta (skupaj možnih 50 točk):
– kakovost avtorskega pristopa/tematska izvirnost in vsebinska tehtnost /aktualnost (do 35 točk);
– reference strokovnega vodstva projekta (do 5 točk);
– starost ali novost predlaganega programa/izdajo zbornika, knjige, DVD-ja, CD-ja… v matičnem jeziku/širina ponudbe izobraževanja/kakovost in učinkovitost sodelovanja z matico (do 10 točk).
c) pomen projekta za manjšinsko skupnost in splošno kulturno delovanje (skupaj
možnih 25 točk):
– spodbujanje kulturnega razvoja; prispevek h kulturni raznolikosti, spoznavanje
kultur, negovanje in ohranjanje izročila; prispevek k dvigu kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 25 točk).
10. Uporaba kriterijev
Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge in za sofinanciranje predlagala le tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na
podlagi posebnih kriterijev pa prejeli višje
število točk. Pri postopku javnega razpisa se
najnižje število točk, potrebnih za sofinanciranje, določi po končanem razpisu glede na
kakovost in število prijav.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10).
12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na
domači strani JSKD in obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki),
A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu), B1 (utemeljitev), I (izjave).
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: www.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000
Ljubljana, do 27. 2. 2012 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici
obvezno označena po predlogi.
Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži skupaj največ šest vlog. Na posamezno področje dejavnosti (glasbena,
gledališka...) lahko predloži največ tri vloge.
Če bodo predlagatelji vložili večje število
vlog od predpisanih, bo komisija z žrebom
določila projekte, ki jih bo obravnavala.
Posamezni predlagatelj mora predložiti
vsako vlogo v ločenem ovitku, ki mora ustrezati pogojem popolne vloge.
14. Popolna vloga
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih Etn-2012;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce:
A (splošni podatki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu), B1
(utemeljitev), I (izjave);
– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in
žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa. Rok oddaje
se ugotavlja iz poštnega žiga.
Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja
pristojni uslužbenec za vodenje postopka,
ki ga imenuje direktor JSKD.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
15. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta: Branka Škerl,
branka.skerl@jskd.si, tel. 01/241-05-02,
Matej
Maček,
matej.macek@jskd.si,
tel. 01/241-05-18.
Tehnična pomoč: Simon Jarm; simon.jarm@positiva.si, tel. 01/620-33-13.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis Etn 2012, bo potekala v skladu

s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in
javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Ob-1232/12
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega
razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09)
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov poklicnega
usposabljanja na področju knjige
za leto 2012
(v nadaljevanju: JR1–USP–2012)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa in razpisno
področje
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih
organizacij na področju knjige.
Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe projektov poklicnega
usposabljanja na področju knjige.
2. Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige
v letu 2012 v okviru javnega projektnega
razpisa JR1–USP–2012, v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– izvedba kakovostnih in prepoznavnih
izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem
prostoru,
– izboljšanje strokovne usposobljenosti
zaposlenih in samozaposlenih na področju
knjige.
3. Okvirna vrednost javnega projektnega
razpisa JR1–USP–2012 ter obdobje in način
za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet javnega projektnega razpisa JR1–USP–2012 znaša predvidoma 33.000,00 €.
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala biti porabljena v proračunskem letu
2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 Odl. US:
U-I-1/11-15).
JAK bo z izbranimi prijavitelji kulturnih
projektov na področju poklicnega usposabljanja za leto 2012 sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
4. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja
JAK bo izbranim izvajalcem javnih kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na
področju knjige za leto 2012 sofinancirala
največ 70 % upravičenih stroškov oziroma
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največ 10.000,00 € na prijavljeni kulturni
projekt poklicnega usposabljanja.
Sredstva sofinanciranja bodo odobrena
za upravičene stroške projekta, povezane
z izvedbo projekta v letu 2012.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
Upravičeni stroški:
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo kulturnega
projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige, in sicer:
sklop A: avtorski honorarji (za
avtorje, predavatelje,
moderatorje …)
sklop B: stroški organizacije (poštnina,
dnevnice, potni stroški,
najemnina, vabila, tisk …)
sklop C: stroški promocije (dodatna
promocijska gradiva,
oglaševanje …).
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR1–USP–2012
5.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR1–USP–2012
Prijavitelji na javnem razpisu JR1–
USP–2012 morajo izpolnjevati naslednji
splošni pogoj:
5.1.1. Da so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije
po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
v Republiki Sloveniji.
5.1.2. Za sredstva z javnega razpisa
JR1–USP–2012 ne morejo kandidirati:
– javni zavodi, javni skladi in druge osebe javnega prava, ki jim država oziroma lokalna skupnost zagotavlja financiranje,
– gospodarske družbe,
– prijavitelji, ki so za isti kulturni projekt in
isti namen že pridobili sredstva iz državnega
proračuna,
Dokazilo: OBR1–USP Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
5.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR1–USP–2012
Prijavitelji na javnem razpisu morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo
točke 5.1. javnega razpisa JR1–USP–2012,
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da prijavljajo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki
ni sestavni del programa v izobraževalnih
ustanovah ali v javnih zavodih v Sloveniji,
– da prijavljajo največ dva kulturna projekta poklicnega usposabljanja na področju
knjige za leto 2012,
– da prijavljajo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, kjer
sodelujejo vsaj trije predavatelji,
– da zagotavljajo dostopnost kulturnega
projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige javnosti,
– da se z istim kulturnim projektom na
javni projektni razpis JR1–USP–2012 prijavljajo samo enkrat,
– da za isti kulturni projekt na javni projektni razpis JR1–USP–2012 poda vlogo le
en prijavitelj,
– da prijavljajo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki bo
v celoti realiziran v letu 2012,
– da zaprošajo za sofinanciranja največ
70 % vseh upravičenih stroškov in največ
10.000,00 € na projekt, da bodo za izvedbo
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zaprošenega javnega kulturnega projekta
zagotovili najmanj 30 % delež financiranja
celotne vrednosti projekta iz lastnih sredstev
ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni
kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki
in odhodki prijavljenega kulturnega projekta
enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR1–USP Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami ter OBR2–USP
Finančna konstrukcija projekta.
6. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba
Zap.
št.

Razpisni kriteriji

Možno
št. točk

1.

Celovitost projekta z vidika opredeljenosti ciljev in
merljivosti rezultatov, načrtna usmerjenost projekta
v izobraževalne procese na področju knjige, ki so
namenjeni udeležencem, ki profesionalno delujejo na
področju knjige, prepoznavnost projekta v slovenskem
kulturnem prostoru, predviden obseg in dostopnost
(število in struktura udeležencev)

10

2.

Aktualnost in kakovost projekta, aktualna in kakovostna
ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja,
vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta, ustrezna
in kakovostna didaktična zasnova in izvedba projekta,
stopnja deficitarnosti projekta poklicnega usposabljanja

10

3.

Reference prijavitelja ter izvajalcev in podizvajalcev
projekta

10

4.

Realno finančno ovrednoten projekt glede na obseg
in vsebino

10

Skupno število točk

40

7. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Izbrani bodo tisti kulturni projekti poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki
bodo v postopku izbire po kriterijih javnega
razpisa JR1–USP–2012 ocenjeni višje.
Kriteriji javnega razpisa JR1–USP–2012
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri
posameznem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 40
točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 30 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezen projekt, obsega
in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu, pri čemer
med izbranimi projekti ni primerljivosti glede
višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
8. Dokumentacija javnega razpisa JR1–
USP–2012
Dokumentacija javnega razpisa JR1–
USP–2012 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR1–
USP–2012,
– prijavni obrazec OBR1–USP Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem
pogodbe in obveznimi prilogami,
– prijavni OBR2–USP Finančna konstrukcija projekta.
Dokumentacija javnega razpisa JR1–
USP–2012 je na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR1–USP–2012 lahko zainteresirani
v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in 12. uro.
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Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa
JR1–USP–2012:
– prijavni obrazec OBR1–USP Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem
pogodbe in obveznimi prilogami,
– prijavni OBR2–USP Finančna konstrukcija projekta.
– elektronska prijava na navedeni e-naslov: poklicno.usposabljanje@jakrs.si.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana do 27. 2. 2012 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za sofinanciranje projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige
z oznako JR1–USP–2012.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Hkrati morata biti najkasneje tega dne
prijavna obrazca OBR1 in OBR2 poslana po
elektronski pošti v tekstovnem dokumentu
(npr. Word, Open Office), zadeva/subject
elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime
prijavljenega projekta: poklicno.usposabljanje@jakrs.si.
Za ustrezno oddano se šteje vloga, ki je
vložena v pisni in elektronski obliki.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR1–USP–2012
v Uradnem listu RS, dne 27. 1. 2012 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 27. 2. 2012.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan
oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati
osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med
10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR1–USP–2012.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih in posebnih pogojev na razpisu JR1–USP–2012, bodo kot
neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR1–
USP–2012, bo pregledovala odpiralna komisija JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni po prejetju poziva JAK, dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
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vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta na področju
poklicnega usposabljanja za leto 2012.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
5. 3. 2012.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK:
www.jakrs.si, na elektronskem naslovu
gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni
svetovalki JAK, vsak delavnik med 10. in
12. uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25,
tjasa.urankar@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 9/2012
Ob-1251/12
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006/ES
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredba (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12,
z vsemi spremembami, v nadaljevanju:
Uredba 1081/2006/ES), Uredba Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakon o izvrševanju proračunov 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), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09-ZIPRS1011), Uredba o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in
79/10), Nacionalni strateški referenčni okvir
2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001,
z dne 18. 6. 2007, Operativni programi razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, št. CCI 2007 SI 051 PO 001,
z dne 21. 11. 2007, Zakon 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), Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07 in 107/10) ter Odločba št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
OP RČV/3/1/20-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev
za program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012,
2013 in 2014« z dne 13. 1. 2012, Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje
programov popestrimo šolo 2011/2012
1. Ime in sedež naročnika oziroma izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev).
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja«
in operacije »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012,
2013 in 2014«.
Namen javnega razpisa je zagotoviti čim
večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli (v nadaljevanju:
učitelji) na individualne potrebe učencev ter
hkrati okrepiti sposobnost šole hitrega odzivanja na spremembe v lokalnem okolju.
Razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih
bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo
k razvoju ključnih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje
v tujih jezikih, matematična kompetenca ter
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja,
socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest
in izražanje, skladno s Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje (UL L 394/10 z dne
30. 12. 2006). S spodbujanjem teh oblik
dela bodo imele šole možnost posvetiti se
v večji meri vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, zlasti otrokom z učnimi težavami, s posebnimi nadarjenostmi in otrokom
iz ranljivih skupin, ter razvijati prostočasne
dejavnosti v okoljih, kjer je ponudba takšnih
dejavnosti majhna. Aktivnosti bodo izvajali
v okviru šol učitelji, ki bodo svoje znanje
uporabili tako v učinkovitem prevzemanju
in izvajanju novih nalog kot tudi v posredovanju znanja mlajšim kolegom. Pri izvajanju
programa je dobrodošlo tudi sodelovanje
z drugimi šolami.
Namen javnega razpisa je tudi omogočiti
nove zaposlitve za učitelje, tj. zaposlitve za
polni delovni čas, za delovni čas, krajši od
polnega, ali za polni delovni čas za zaposlenega, ki že ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega.
Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo
po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F,
46/07 – odl. US, 103/07, 45/08 – ZArbit in
83/09 – odl. US).
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za izvajanje programov Popestri-
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mo šolo, tj. aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega
dela v osnovni šoli, niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane
iz javnih sredstev.
Cilj javnega razpisa je vključiti najmanj
25 vzgojno-izobraževalnih ustanov v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc, in najmanj 625 učencev, ne
glede na to ali so ti vključeni v šolo vlagateljico ali v partnersko šolo.
Osnovne šole na javni razpis prijavijo program, v okviru katerega bodo – ne
v času pouka – izvajale aktivnosti, namenjene učencem:
1. individualno delo z učenci oziroma
delo v manjših skupinah učencev z namenom doseči boljše učne dosežke, predvsem
pri učencih iz ranljivih skupin;
2. mentorske oblike dela z učenci (na
primer priprava na tekmovanja, raziskovalne naloge);
3. počitniške dejavnosti;
4. počitniško varstvo;
5. druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih
sredstev.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj je javni zavod, ki izvaja javnoveljavni program osnovne šole;
– ima sedež v Republiki Sloveniji;
– ni sofinanciran za isti namen iz drugih
sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– ni prejel niti ni v postopku za pridobitev
drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki
so predmet tega javnega razpisa;
– je finančno in poslovno zmožen izpeljati program;
– razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivosti za izvedbo programa;
– pripravi program aktivnosti, ki obsega
najmanj 300 in največ 1700 ur za najmanj
25 učencev;
– načrtuje aktivnosti, ki jih v okviru programa izvajajo le osebe z izobrazbo, predpisano za učitelje v osnovni šoli;
– načrtuje aktivnosti, ki jih v okviru programa izvajajo osebe, zaposlene pri vlagatelju, in ki z opravljanjem aktivnosti v okviru
programa ne presežejo z zakonom in drugimi predpisi določene polne učne oziroma
delovne obveznosti;
– ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju pogojev, ki je del vloge, poravnane vse
davke, prispevke in druge dajatve, določene
z zakonom;
– vlagatelj oziroma odgovorna oseba
vlagatelja ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS,
št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) in
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08
popr.) in 39/09).
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo oziroma prijavi le en program aktivnosti.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev,
ki izpolnjujejo pogoje
Izločitvena merila: če je eno od meril
ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih
merilih.
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Predlog programa je skladen z namenom javnega razpisa.

DA

NE

(izločitveno merilo)
Predlog programa upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo.
1

Predlog programa predvideva nove zaposlitve.

DA

NE

(izločitveno merilo)
DA

NE

(izločitveno merilo)
Kot nova zaposlitev štejejo: zaposlitev za polni delovni čas, zaposlitev za delovni čas, krajši od polnega, in zaposlitev za polni delovni čas za
zaposlenega, ki ima že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega. Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po
146. členu Zakona o delovnih razmerjih.
1

Vloge, ki bodo izpolnjevale vsa izločitvena merila in pogoje za kandidiranje, bodo
ocenjene na osnovi naslednjih meril:

Merilo

Vrednotenje

Točke

Največje možno
število točk

1. Prostorska umeščenost vlagatelja
Za občine z indeksom razvojne ogroženosti:

Razvitost občine vlagatelja

– 0,00–0,79

25

– 0,80–0,89

20

– 0,90–0,99

15

– 1,00–1,09

7

– 1,10–1,19

5

– 1,20–1,29

3

– 1,30 in več

1

25

2. Kakovost vsebine
2.1. Opredelitev aktivnosti
Aktivnosti prispevajo k razvoju:
Raznolikost aktivnosti (skladno
s Priporočilom Evropskega
parlamenta in sveta UL L 394/10 z
dne 30. 12. 2006)

Inovativnost programa

Obseg programa

– vsaj 6 od 8 ključnih kompetenc

15

– 3 do 5 ključnih kompetenc

10

– vsaj 2 ključni kompetenci

5

– Program vsebuje inovativne aktivnosti.

10

– Program vsebuje manj inovativne aktivnosti.

5

– Program ne vsebuje inovativnih aktivnosti.

0

– od 1200 do 1700 ur

15

– od 700 do 1199 ur

10

– od 400 do 699 ur

5

– Cilji/rezultati aktivnosti so jasno opredeljeni, merljivi in
dosegljivi.

10

1
– Cilji/rezultati
aktivnosti so delno opredeljeni, merljivi in
Opredelitev
načrtovanihštejejo:
ciljev/ zaposlitev
Kot nova zaposlitev
za
dosegljivi.
rezultatov
polni delovni čas, zaposlitev za delovni
čas, krajši od polnega, in zaposlitev za
Cilji/rezultati aktivnosti niso jasno opredeljeni in niso
polni delovni čas za zaposlenega, ki–
ima
dosegljivi.
že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega. Kot nova
zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po 146.
členu Zakona o delovnih razmerjih.

5
0

15

10

15

10
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Vrednotenje

Točke

Stran

Največje možno
število točk

2.2. Vključevanje v aktivnosti
Vlagatelj je sklenil partnerstvo o sodelovanju s šolo:
Partnerstvo z drugimi osnovnimi
šolami

– DA

10

– NE

0

Največje možno število točk – Skupaj

10

85
Največje možno število točk, ki jih lahko
dobi posamezna vloga, je 85. Sklad bo izbral vloge, ovrednotene z najmanj 40 točkami. V primeru večjega števila izbranih vlog,
kot je razpoložljivih sredstev, bo sklad izbral
vloge, ocenjene z več točkami.
Če bo imelo več vlog enako število točk
in zanje ne bo dovolj sredstev, bo sklad izbral vloge glede na število točk, doseženih
po merilu »Razvitost občine vlagatelja«, nadalje glede na število ključnih kompetenc, ki
jih vlagatelj vključi v izvajanje aktivnosti, in
na koncu glede na datum prejema popolne
vloge.
Sredstva javnega razpisa lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za
pokritje sofinanciranja v celoti, kot je opredeljeno v naslednji vlogi, upravičeni do sofinanciranja.
Kolikor za zadnjega vlagatelja, ki bi še
lahko prejel sofinanciranje, ni na razpolago
dovolj finančnih sredstev za sofinanciranje
v višini, zahtevani v vlogi na javni razpis,
sklad temu vlagatelju ponudi v podpis pogodbo za višino sredstev, ki so na razpolago. Če vlagatelj ne sprejme ponujene višine
sredstev in se ne odloči za podpis pogodbe,
lahko ostanejo ta sredstva nerazporejena.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
izvedbo javnega razpisa
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis je 936.810,81 evrov.
Javni razpis financirata Evropska unija in
Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Prispevek Evropskega socialnega sklada je 85 %,
prispevek Ministrstva RS za šolstvo in šport
je 15 %.
2012

PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v VIZ – ESS – 07– 13 – EU udeležba (85,00 %)

796.289,19

PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v VIZ – ESS – 07– 13 – slovenska udeležba
(15,00 %)

140.521,62

Skupaj

936.810,81
6. Upravičeni stroški
Upravičen strošek javnega razpisa je določen v pavšalnem znesku na uro izvedbe
programa in se imenuje strošek izvedbe programa Popestrimo šolo. Ministrstvo RS za
šolstvo in šport je dne 3. 11. 2011 sprejelo
Metodologijo za določitev višine stroška na
enoto izvedbe programa Popestrimo šolo,
št. 54450-8/2011/6. Na podlagi te metodologije je bil izračunan pavšalni znesek oziroma strošek izvajanja programa Popestrimo
šole na uro (60 minut) izvedbe programa,
ki je 20,00 evrov. Sofinancirani bodo upra-
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vičeni stroški, nastali med 16. 1. 2012 in
31. 8. 2012.
Upravičeni strošek z zahtevkom za sofinanciranje ter poročilom, katerega vsebino predpiše sklad.
7. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu: izvajalec programa je dolžan hraniti vso dokumentacijo o programu
najmanj do 31. 12. 2020.
8. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o programu naročniku, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom
Izvajalec je dolžan omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor izvajajo sklad, posredniško telo, organ upravljanja, organ za
potrjevanje, revizijski organ in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, upravljanje,
nadzor ali revizijo javnega razpisa operativnega programa ter njihovih pooblaščencev,
in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi
programa.
Izvajalec je dolžan predložiti nadzornim
organom vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov sofinanciranega programa. V primeru preverjanja na kraju samem izvajalec
omogoči vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa. Izvajalec prejme predhodno pisno
obvestilo o izvedbi preverjanja na kraju samem. V izjemnih primerih se lahko opravijo tudi nenajavljena preverjanja na kraju
samem.
9. Zahteve glede informiranja in obveščanja: izbrani vlagatelji so dolžni pri izvajanju programa izpolnjevati zahteve glede
informiranja in obveščanja javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije (ES)
št. 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki so
objavljena na: http://www.eu-skladi.si.
10. Zagotavljanje enakih možnosti: izvajalec je dolžan zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo,
v skladu z zakonodajo, ki ureja področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe 1083/2006/ES.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varstvo osebnih podatkov se zagotovi
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno
s 37. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen
tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko sklad, posredniško telo in drugi organi, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora
in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in
prejemniku sredstev v skladu z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega zna-
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čaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Izvajalec se zavezuje varovati osebne
podatke in poslovne skrivnosti, pridobljene
tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11) in 37. členom Uredbe
1828/2006/ES.
12. Rok za oddajo in način predložitve
vloge
Vlogo na javni razpis pošlje šola.
Rok za oddajo vloge je 17. 2. 2012.
Vlogo je treba poslati na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Če vlagatelj
pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za
dan prejema šteje dan oddaje na pošti. Če
vlagatelj ne pošlje vloge priporočeno, se
upošteva dan prejema vloge na skladu.
Vlagatelji lahko vloge vložijo tudi osebno
v vložišču, in sicer vsak delovni dan v času
uradnih ur (med 9. in 12. uro, v sredo med 9.
in 12. uro ter med 14. in 16. uro), najpozneje
na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Vlogo je treba izpolniti v celoti in oddati
v papirni obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in v elektronski obliki
na naslov pos@sklad-kadri.si. K vlogi je treba priložiti vse zahtevane priloge, določene
v točki 7.1. razpisne dokumentacije.
Vlagatelj pošlje vlogo v pisni obliki v zaprti ovojnici, označeni z nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnim napisom Ne odpiraj – POŠ 2011/2012 oziroma tako, kot
je označeno v Prilogi 1.4 razpisne dokumentacije.
Vloge, ki ne bodo dostavljene v roku, in
nepravilno označene ovojnice bo sklad vrnil
neodprte vlagatelju. Sklad ne prevzema odgovornosti za vloge, poslane po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.).
V primeru poziva za dopolnitev vloge
je treba ovojnico označiti z nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnim napisom Ne
odpiraj – POŠ 2011/2012 oziroma tako, kot
je označeno v Prilogi 1.4 razpisne dokumentacije.
13. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter rok, v katerem bodo kandidati
obveščeni o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Za
odpiranje vlog je zadolžena komisija.
Komisija bo odprla samo v razpisanem
roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Komisija bo ugotavljala popolnost vlog skladno s točko 7.1. razpisne dokumentacije
(formalna popolnost). Komisija bo v 8 dneh
od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne oziroma so bile nejasne. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom
zavržene.
Komisija bo nato opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja
formalne popolnosti vlog, če to pripomore
k ekonomičnosti izvedbe postopka.

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil predstojnik sklada na podlagi predloga
komisije, ki vlogo oceni po objavljenih merilih. Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem
skladu RS za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v 8 dneh od
prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno
opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog niso utemeljen predmet pritožbe. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno
pristojen organ. Pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi vlagatelji.
Sklad bo z izbranimi vlagatelji sklenil pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje programa. V primeru, da se vlagatelj v 8 dneh
od prejema poziva za podpis pogodbe nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
14. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite po predhodnem dogovoru s Simono Tomažič (tel. 01/43-41-566,
e-poštni naslov: info-pos@sklad-kadri.si)
v času uradnih ur v vložišču sklada in na
spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si.
Uradne ure so vsak dan, med 9. in 12. uro,
v sredo, med 9. in 12. uro ter med 14. in
16. uro.
Vlagatelj, ki želi prejeti dodatno pojasnilo
ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj
zaprositi pravočasno oziroma najpozneje
šest dni pred pretekom roka za oddajo vlog.
Zahtevo mora posredovati na spletni naslov:
info-pos@sklad-kadri.si. Odgovore na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih oziroma vprašanja sklad objavi na svoji spletni
strani najpozneje v petih dneh od prejema
vprašanja.
15. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
vlagatelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja).
Če sklad, posredniško telo ali katerikoli
drug nadzorni organ ugotovi, da je vlagatelj prejel ali so mu bila odobrena sredstva
za stroške programa iz drugih virov financiranja, lahko razdre pogodbo, vlagatelj pa
je dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 330-1/2012-1
Ob-1188/12
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava – Razdrto (Uradni list, št. 85 z dne 21. 9.
2007) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila
pridobljena iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC
Vipava – Razdrto za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vipava za leto 2012
V letu 2012 je v proračunu Občine Vipava za ta namen predvidenih 20.000 EUR
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I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (kmetijska gospodarstva),
ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo
na območju Občine Vipava (iz drugih občin
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna
in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo
dodeljevala za subvencioniranje obrestne
mere za:
A. Agromelioracijo kmetijskih zemljišč
(sadovnjaki, travniki, pašniki, vrtnarstvo).
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v pridelavo mleka in mesa na
kmetijah.
C. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah.
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na
javnem razpisu po posameznih panogah:
A. Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Sadovnjaki
– skupna površina nasadov na kmetijo: –
(breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo
= 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških priporočilih
2. Travniki, pašniki
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin.
3. Vrtnarstvo
– Postavitev rastlinjakov
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v povečanje pridelave mleka in
mesa na kmetijah
1. Novogradnja hlevov
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve
iz dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
2. Adaptacija hlevov
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,

– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
C. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev
s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij
za predelavo kmetijskih pridelkov na domu.
Pomoči de minimis
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje
– investicije v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo
in promocijo vin,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.
IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna
mera (referenčna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60 % vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na
posameznega vlagatelja 42.000 €,
– doba vračila do višine kredita 6.500 € je
3 leta, od višine kredita 6.500 € do 21.000 €
je 5 let, nad 21.000 € pa je doba vračanja
do 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja za kredite od višine 21.000 € naprej in
z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene:
– agromelioracija kmetijskih zemljišč
(sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je do 14. 12. 2012.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne mere se vlaga na posebnem obrazcu,
ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam
dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti, je razvidno iz obrazca razpisne dokumentacije.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 14. 12.
2012.
VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge morajo biti predložene na naslov:
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
osebno ali priporočeno po pošti, z oznako »vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
prispele do vključno 29. februarja 2012.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo pri:
– Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
5271 Vipava ali pri
– Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina,
Goriška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina.
IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala namensko porabo sredstev pri investitor-
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ju. Če bo ugotovila, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Investitor
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva pridobitve teh sredstev do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade,
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega
plačila ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava
Št. 430-8/2012-2
Ob-1195/12
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09),
17. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Litija za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 106/11), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2012
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2012, so v okviru postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in
kmetijska društva«, zagotovljena sredstva
v višini 9.000 EUR.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje društev
s področja kmetijstva v letu 2012.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene
v letu 2012.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva
in združenja s področja kmetijstva, ki morajo
izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je več
kot polovica registriranih članov društva iz
območja Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine
Litija in je v interesu Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev
sredstev. Izpolnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena
z datumom, podpisana in žigosana.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz Občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program
dela,
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– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel državnih sredstev; če
pa je, navede višino sredstev.
5. Način obravnave vlog: prispele vloge
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
Občine Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev.
6. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je do 30. 4. 2012.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini
Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni
razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2012«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja
prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži
upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa
dvignejo na Občini Litija, Jerebova 14, soba
39, kontaktna oseba: Peter Repovš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani:
www.litija.si.
Občina Litija
Št. 430-9/2012-2
Ob-1196/12
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09),
20. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Litija za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 106/11), objavlja
javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov
tovornega transporta iz odročnih krajev
v letu 2012
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2012, so v okviru postavke
»1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 27.000 EUR za
pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
operativnih stroškov tovornega transporta
iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so
registrirani in opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči
de minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči
v enkratnem znesku za obdobje 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012.
3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni
razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so regi-
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strirani za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati
pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči.
V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke –
naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon,
davčno in matično številko, številko računa in
ime banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo območij (kraji),
kjer bo opravljal oziroma že opravlja storitve
transporta in višino mesečnih stroškov tovornega transporta. Vlogi morajo biti priložena
naslednja dokazila in dokumentacija:
– odločba o registraciji oziroma izpisek iz
sodnega registra,
– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj v kilometrih in številom prevozov letno,
– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim
subjektom transporta bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za
pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in
dodatno dokumentacijo, kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih
sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 30. 4. 2012.
Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje)
ali pa vloge pošljejo priporočeno po pošti,
v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni
strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne
odpiraj – Javni razpis pokrivanje operativnih
stroškov tovornega transporta iz odročnih
krajev v letu 2012«, na naslov: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo
dostavljene na način in v roku iz 6. točke
tega razpisa, se ne bodo obravnavale in se
bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 2/2012
Ob-1212/12
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/07)
in Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega
programa razvoja delovanja mladih, ki se
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 04/11),
objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje,
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektnih
aktivnosti, ki jih bo v letu 2012
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2012.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala
aktivnosti, ki spodbujajo vrednote avtono-

mnosti, strpnosti ter solidarnosti in so naslednje:
– zastopanje in uveljavljanje interesov
mladih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko-politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za
mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno
povezovanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim.
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim
in se izvajajo kot projekti organizacij članic
Mladinskega sveta Velenje.
Sofinancirajo se tudi mladinske projektne
dejavnosti posameznikov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članic
Mladinskega sveta Velenje.
Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.
Mladi so mladostniki in mlade odrasle
osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter oprema za mladinsko dejavnost
niso predmet tega razpisa.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji
pa projekta iz neupravičenega razloga niso
realizirali.
Projekti izrazito komercialne narave ne
bodo sofinancirani.
II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije članice Mladinskega sveta
Velenje,
– posamezniki s stalnim prebivališčem
v Mestni občini Velenje, ki se partnersko
povezujejo z organizacijami članic Mladinskega sveta Velenje.
Informacija o organizacijah članic Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na
spletni strani www.msv.si.
III. Razpisni rok: razpis se začne 27. januarja 2012 in se zaključi 27. februarja
2012.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 27. februarja 2012 (velja datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – mladinske projektne aktivnosti
2012«.
Vsak prijavitelj lahko prijavi le en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več
projektih.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne
bodo podale upravičene osebe, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2012 razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 1. marca 2012, ob 11. uri,
v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti,
4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: Komisija bo za ocenjevanje prijav
uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) aktualnost projekta,
f) predviden način izvedbe projekta in
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so
sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za izvedbo javnega razpisa so v proračunu
zagotovljena sredstva v višini 10.600 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev: dodeljena proračunska sredstva
za izbrane projekte morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2012. Mestna občina
Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi
prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju
izbranega mladinskega projekta v letu 2012.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po
zaključku javnega razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si (priložnosti/javne
objave) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna
(kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1,
3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan, na tel. 03/89-61-678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti darja.plaznik@velenje.si.
Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si (priložnosti/javne
objave).
Mestna občina Velenje
Št. 3/2012
Ob-1213/12
Na podlagi 12. in 16. člena Odloka
o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 13/07), Lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v Mestni občini Velenje
»Strategija za mlade MOV 2010–2015«
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 10/10) in Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih,
ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne ob-
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čine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 04/11),
objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje in financiranje
projektov mladih za dosego ciljev iz
Lokalnega programa razvoja delovanja
mladih v Mestni občini Velenje
v letu 2012
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in financiranje projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih (v nadaljevanju: lokalni program), ki jih bodo izvajalci
realizirali v letu 2012.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala
aktivnosti, ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so naslednje:
– zastopanje in uveljavljanje interesov
mladih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko-politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za
mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno
povezovanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim.
Mladi so mladostniki in mlade odrasle
osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
II. Prijavitelji: na javni razpis se lahko
prijavijo pravne in fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Velenje.
Projekte vzdrževalnih del in nakupa
opreme, ki so vključeni v lokalni program,
lahko prijavijo le pravne osebe javnega
prava.
III. Razpisni rok: razpis se začne 27. januarja 2012 in se zaključi 27. februarja
2012.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Prijavitelji morajo prijave oddati osebno
ali priporočeno po pošti do 27. februarja
2012 na naslov: Mestna občina Velenje –
Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – projekti lokalnega programa
razvoja delovanja mladih 2012«.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne
bodo podale upravičene osebe, ne bodo
obravnavane.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2012 razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
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V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 1. marca 2012 ob 11. uri, v sejni
sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati
vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav
Komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
a) jasnost postavljenih ciljev,
b) reference izvajalca projekta,
c) predviden doseg projekta,
d) finančna konstrukcija projekta,
e) predviden način izvedbe projekta,
f) število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri projektu,
g) partnerstva v projektu,
h) povezanost projekta z varstvom okolja.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so
sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 35.000 €
– od tega zneska je 20.000 € namenjenih za
projekte, ki jih bo Mestna občina Velenje financirala v celoti, 15.000 € pa je namenjenih
za projekte, ki jih bo Mestna občina Velenje
sofinancirala v višini 50 % vrednosti projekta.
V primeru, da projekti, ki jih MOV financira
v celoti, ne bodo porabili vseh razpisanih
sredstev v višini 20.000 €, se bo ostanek
sredstev namenil za projekte, ki jih MOV sofinancira v višini 50 % in obratno – če projekti, ki jih MOV sofinancira v višini 50 %, ne
bodo porabili vseh razpisanih sredstev v višini 15.000 €, se bo ostanek sredstev namenil
za projekte, ki jih MOV financira v celoti.
Projekti, ki jih bo Mestna občina Velenje
sofinancirala ali financirala, so razdeljeni
v dva ranga:
– prvi rang predstavljajo projekti, ki bodo
financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 4.000 €,
– drugi rang predstavljajo projekti, ki
bodo sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja ne sme presegati
2.000 €.
Na osnovi vrednotenja se bo pripravil
seznam projektov, uvrščenih od najvišjega
do najnižjega števila točk. Projekti se bodo
sofinancirali ali financirali po vrstnem redu
do porabe sredstev.
Mestna občina Velenje bo financirala naslednje aktivnosti, povezane s projekti iz lokalnega programa, v deležih, kot je razvidno
iz spodnje tabele:

Zap. št.

Naziv projekta iz lokalnega
programa

Delež (so)financiranja

Opis aktivnosti

1.

Letni kino

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira
glasbeni, filmski, gledališki, športni, izobraževalni, …
program na območju Letnega kina

2.

Bike (skate) park –
multiadrenalinski park

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financirajo
tekmovanja na nacionalni in evropski ravni;
50 % se sofinancirajo
manjša srečanja oziroma tekmovanja

3.

Plesna dvorana

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financirajo
tekmovanja na nacionalni in evropski ravni;
50 % se sofinancirajo
manjši dogodki kot so delavnice, večerna druženja,
srečanja, manjša tekmovanja
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Zap. št.

Naziv projekta iz lokalnega
programa

Delež (so)financiranja
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4.

Zaposlovanje mladih

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
izvedba predstavitev zaposlitvenih programov, podjetij,
izdelavo novih komunikacijskih orodij za baziranje znanja
(spletna stran z bazo kandidatov za zaposlitev, …);
50 % se sofinancirajo
razni dogodki kot so delavnice, predavanja, predstavitev,
promocija neformalnega izobraževanja, …)

5.

Pomoč mladim glede nasilja med/
nad mladimi, nasilja v družini

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
vzpostavitev mreže pomoči žrtvam nasilja (npr. varnih
hiš, kriznih centrov, …);
50 % se sofinancirajo
predavanja o nasilju, preprečevanje nasilja, ozaveščanje
o nasilju, pomoč žrtvam, …

6.

Dodatni prostor za galerijsko
dejavnost, digitalna mestna
galerija

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

Kot dodatni prostor se ponuja razstavišče v preddverju
občinske stavbe, galerijo 'hodnik' v novem mladinskem
hotelu. Razstavišče 360 na otroškem igrišču, …
100 % se financira:
postavitev digitalne mestne galerije, gostovanje svetovno
priznanih umetnin in ustvarjalcev,...
50 % se sofinancira:
razstave na novih lokacijah, inovativne (drugačen)
razstave, serijo razstav, …

7.

Klasirnica

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
program objekta kot celote;
50 % se sofinancirajo
enkratni dogodki oziroma projekti v objektu, namenjeni
promociji itd. subkulture

8.

Potovanja za mlade

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
program socialno najbolj ogroženih mladih;
50 % se sofinancirajo
mladinske izmenjave, kot npr. preko programa Mladi v
akciji

9.

Več koncertov

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
velike koncerte, ki niso komercialne narave (največ en
koncert na leto);
50 % se sofinancira
koncertne cikle programov, ki niso komercialne narave in
v MOV niso dovolj dobro zastopani

10.

Digitalne info točke

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
(enkratni) nakup in vzpostavitev sistema informiranja za
izvedbo info točk;
50 % se sofinancira
program izvajanja in informiranja digitalnih info točk

11.

Učilnica v naravi (npr. park;
fotografske delavnice, natečaji,
slikarstvo, ustvarjalnost, …)
Poučevanje v naravi

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
(enkratni) nakup za opremo in izvedbo učilnice
50 % se sofinancira
program učilnice

12.

Letni bazen

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira:
tekmovanja na nacionalni oziroma mednarodni ravni
50 % se sofinancira
manjša tekmovanja

13.

Mladinska liga (košarka, nogomet,
odbojka)

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira izvedba lige ene panoge oziroma
vseh treh skupaj

14.

Promocija prostovoljstva

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
celotna izvedba natečaja naj prostovoljec Velenja;
50 % se sofinancirajo
prostovoljske akcije, ki spodbujajo in krepijo
prostovoljsko delo med mladimi

15.

Izobraževanje na področju
zdravstvene preventive

2. rang = 50 %

50 % se sofinancirajo
predavanja, izobraževanja, seminarje, delavnice,... na to
tematiko

16.

Krvodajalska akcija

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
celotna izvedba krvodajalske akcije;
50 % se sofinancirajo
aktivnosti za dvig zavedanja pomena darovanja krvi
(predavanja, ...)
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17.

Solidarnost do socialno šibkih

2. rang = 50 %

50 % se sofinancirajo
aktivnosti za pomoč socialno ogroženim mladim in
njihovim družinam (zbiralne akcije, pomoč na domu,
predavanja o prepoznavanju in pomoči takšnim
osebam, ...)

18.

Ureditev smučišča Šalek – pozimi
in bike park poleti

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira
tekmovanja na nacionalni in evropski ravni
50 % se sofinancira
manjša tekmovanja

19.

Tematsko porisati sobe v
Mladinskem hotelu Velenje

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira
program za izvedbo akcije kot npr. »artist in rezidence«.

20.

Ozaveščanje o varčni rabi energije

2. rang = 50 %

50 % se sofinancirajo
delavnice, predavanja, izobraževanja, ...

21.

Eko akcije

2. rang = 50 %

50 % se sofinancirajo
delavnice, predavanja, izobraževanja, ...

22.

Stalni lan party

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira
postavitev mreže, nakup opreme za lan in nakup iger

23.

Okrogle mize, potopisna
predavanja, delavnice

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira
ciklus predavanj, okroglih miz, delavnic, ...

24.

Promocijska akcija za vključitev
predmeta 'državljanska vzgoja' v
izobraževalni proces

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira
promocijske aktivnosti

25.

Več dogodkov za koncerte na
prostoru Gradu Velenje

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira
še neizvedene, inovativne programske aktivnosti na tem
območju

26.

Skupni info dan vseh mladinskih
organizacij

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira
aktivnosti, namenjene povezovanju, sodelovanju
mladinskih organizacij in združevanju sorodnih projektov
teh organizacij

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Mestna občina Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o (so)financiranju
izbranih mladinskih projektov v letu 2012.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po
zaključku javnega razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje,
http://www.velenje.si (priložnost/javne objave) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan na tel. 03/89-61-678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si.
Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si (priložnosti/javne
objave).
Mestna občina Velenje
Št. 4/2012
Ob-1230/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) in Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje je nepremičnina,
garsonjera Kraigherjeva 6, Celje, št. 53,
v 11. etaži, stavba, št. 1382, parc. št. 2103,
k.o. 1074 Spodnja Hudinja, v kvadraturi
30,59 m2, cena 33.800,00 EUR.
Stanovanje je predmet prodaje s pripadajočim zemljiščem, brez davka na promet
nepremičnin in stroškov zemljiškoknjižnega
urejanja prenosa lastninske pravice.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno - kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne
podpiše prodajne pogodbe v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni od datuma izstavitve računa. Plačilo
kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Nepremičnina ni obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas in je
prazna.
7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika,
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10 %
od izhodiščne vrednosti nepremičnine na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
SI56013330100018411, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-100-22012, koda
namena OTHR, in sicer do roka za oddajo
ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se
varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
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V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika
prodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– 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 pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine in naziv banke ponudnika.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 13. 2. 2012, do
12. ure, na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje Kraigherjeva 6, Celje«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe
lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni
Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne
občine Velenje izločila in o tem obvestila
ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo,
ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo
dopolni do odpiranja ponudb.
3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. II/ Urada za razvoj in
investicije Mestne občine Velenje, dne 13. 2.
2012 ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in
pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja
Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro, na tel. 03/896-16-74.
Mestna občina Velenje
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Javne dražbe
Št. 47802-1/2012-1
Ob-1228/12
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana
Roba 3a, Šempeter pri Gorici objavlja 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 in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto
2012 (Uradni list RS, št. 105/11) in Načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici,
tel. 05/335-10-00, e-pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net, mat. številka: 1358227,
ID št. za DDV: SI44857390.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe je stavba obstoječe glasbene šole, na naslovu Cesta
prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici, številka stavbe 774, stoječe na zemljišču
parc. št. 2950/1, k.o. 2315-Šempeter. Po katastrskih podatkih je nepremičnina poslovna
stavba, v izmeri 116 m2 in dvorišče 52 m2.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist
prodajalca.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 187.200,00 EUR.
Navedena cene ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2 Pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena v roku 15 dni po končani
dražbi. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Šempeter – Vrtojba
pravico zadržati vplačano varščino.
4.3 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.
4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun Občine Šempeter – Vrtojba, TRR številka: 0138
3010 0014 409, sklic na številko: 720000,
v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 6. 2. 2012,
na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Trg
Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, sejna
soba v pritličju, z začetkom ob 10. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje pravne ali fizične osebe, ki lahko pridobivajo
nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih
držav, ki lahko pridobijo nepremičnine na
podlagi načela vzajemnosti, kar preveri vsak
dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če
se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
– Izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun Občine Šempeter
– Vrtojba, TRR številka: 0138 3010 0014
409, sklic na številko: 720000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne
podrobnejše
informacije o pogojih javne dražbe in podatke
o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba,
tel. 05/335-10-00, elektronski naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si, kontaktna oseba je Regina Dragoljević.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina, ki je predmet javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno –
kupljeno«.
Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali
garancij za nepremičnino.
10.2 Stroške notarja in stroške v zvezi
s prenosom lastništva niso zajeti v izklicni
ceni in jih nosi kupec.
10.3 Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem občine

v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(v nadaljevanju komisija).
10.4 Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 15 dni brez
obresti.
10.5 Javna dražba za nepremičnine je
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi
isto najvišjo ponudbo.
10.6 Ugovore proti dražbenem postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe.
10.7 Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
10.8 Če sta dva ali več dražiteljev, ki
dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh
dražiteljev ne zviša kupnine.
10.9 Če se dražitelj osebno ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih
pogojih.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba: www.sempeter-vrtojba.si.
Občina Šempeter - Vrtojba
Št. 478-596/2011
Ob-1229/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 362/1, k.o.
Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno
67.861,00 €, brez 20 % DDV;
2. Nepremičnina s parc. št. 545/5, k.o.
Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno
38.998,00 €, brez 20 % DDV;
3. Nepremičnina s parc. št. 1652/2,
k.o. Šmarje, v izmeri 868 m2, za izklicno
ceno 77.762,00 €, brez 20 % DDV;
4. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in
404/17, k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2,
za izklicno ceno 81.926,00 €, brez 20 %
DDV;
5. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313,
k.o. Plavje, v skupni izmeri 1176 m2, za izklicno ceno 79.045,00 €, brez 20 % DDV;
6. Nepremičnina s parc. št. 1394/2,
k.o. Škofije, v izmeri 1090 m2, za izklicno
ceno 113.911,00 €, brez 20 % DDV;
7. Nepremičnina s parc. št. 1394/9,
k.o. Škofije, v izmeri 1223 m2, za izklicno
ceno 128.745,00 €, brez 20 % DDV;
8. Nepremičnina s parc. št. 777/13,
k.o. Plavje, v izmeri 987 m2, za izklicno ceno
94.887,00 €, brez 20 % DDV;
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9. Nepremičnina s parc. št. 777/15,
k.o. Plavje, v izmeri 881 m2, za izklicno ceno
74.597,00 €, brez 20 % DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 777/16,
k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno
ceno 93.866,00 €, brez 20 % DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 660/8,
k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno
104.994,00 €, brez 20 % DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 660/13,
k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno
119.068,00 €, brez 20 % DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 2105/2,
k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do deleža 3/4
– ine, za izklicno ceno 21.139,00 €, brez
20 % DDV;
14. Nepremičnina s parc. št. 663/18,
k.o. Hribi, v izmeri 305 m2, za izklicno ceno
25.221,00 €, brez 20 % DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 501/10,
k.o. Gažon, v izmeri 347 m2, za izklicno
ceno 23.262,00 €, brez 20 % DDV;
16. Nepremičnina s parc. št. 2544/4,
k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in, za izklicno ceno 52.640,00 €,
brez 20 % DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 1464/7,
k.o. Koper, v izmeri 1012 m2, za izklicno
ceno 129.030,00 €, brez 20 % DDV;
18. Nepremičnina s parc. št. 1465/3,
k.o. Koper, v izmeri 849 m2, za izklicno ceno
108.248,00 €, brez 20 % DDV;
19. Nepremičnina s parc. št. 1464/23,
k.o. Koper, v izmeri 2698 m2, za izklicno
ceno 343.995,00 €, brez 20 % DDV;
20. Nepremičnine s parc. št. 1637,
1639 in 1640, k.o. Koper, v skupni izmeri
2208 m2, za izklicno ceno 268.272,00 €,
brez 20 % DDV;
21. Nepremičnine s parc. št. 1787/2,
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4,
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17,
1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej,
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno
3.476.500,00 €, brez 20 % DDV oziroma 2 %
davek na promet nepremičnin;
22. Nepremičnine s parc. št. 413, 414,
415, 416, 417, 418, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 19.945,00 m2, za izklicno ceno
2.387.416,00 €, brez 20 % DDV;
23. Nepremičnine s parc. št. 938/3,
940 in 942/2, k.o. Oltra, v skupni izmeri
3348 m2, za izklicno ceno 319.123,00 €,
brez 20 % DDV;
24. Nepremičnina s parc. 1313/2, k.o.
Oltra, v izmeri 1220 m2, za izklicno ceno
139.995,00 €, brez 20 % DDV;
25. Nepremičnina s parc. št. 1795/6,
k.o. Jernej, v izmeri 532 m2, za izklicno ceno
71.042,00 €, brez 20 % DDV;
26. Nepremičnine s parc. št. 5718/4,
5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2,
5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113.958 m2, za
izklicno ceno 5.742.100,00 €, brez 20 %
DDV oziroma 2 % davka na promet nepremičnin;
27. Nepremičnina s parc. št. 2688/9,
k.o. Bertoki, v izmeri 703 m2, za izklicno
ceno 86.488,00 €, brez 20 % DDV;
28. Nepremičnina s parc. št. 2688/10,
k.o. Bertoki, v izmeri 704 m2, za izklicno
ceno 86.365,00 €, brez 20 % DDV;
29. Nepremičnina s parc. št. 1064,
k.o. Oltra, v izmeri 2025 m2, za izklicno ceno
313.875,00 €, brez 2 % davka na promet
nepremičnin;
30. Nepremičnina – stanovanjska
stavba v Kopru, Volaričeva ulica 2, s parc.

št. 668/1, k.o. Koper, stanovanjska stavba, v izmeri 94,00 m2 in dvorišče, v izmeri
28,00 m2, za izklicno ceno 138.000,00 €,
brez 2 % davka na promet nepremičnin;
31. Nepremičnina – poslovni objekt
v Kopru, Carpacciov trg 6, s parc. št. 834,
k.o. Koper, v izmeri 153,45 m2, za izklicno
ceno 258.500,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
32. Nepremičnina s parc. št. 65/2.S
k.o. Pomjan, stavbišče, v izmeri 30 m2, za
izklicno ceno 3.351,00 €, brez 2 % davka na
promet nepremičnin;
33. Nepremičnina s parc. št. 3820/2,
k.o. Jernej, gospodarsko poslopje, v izmeri
32 m2, za izklicno ceno 4.356,00 €, brez 2 %
davka na promet nepremičnin;
34. Nepremičnina s parc. št. 1542,
k.o. Krkavče, stavbišče, v izmeri 59 m2, za
izklicno ceno 39.900,00 €, brez 2 % davka
na promet nepremičnin;
35. Nepremičnina s parc. št. 11/1, k.o.
Semedela, stanovanjska stavba, v izmeri
29 m2, porušen objekt, v izmeri 15 m2, dvorišče, v izmeri 161 m2, gospodarsko poslopje,
v izmeri 20 m2, vse v skupni izmeri 225 m2,
ter nepremičnina s parc. št. 10/2, k.o. Semedela, ki obsega vinograd, v izmeri 198 m2 in
njivo, v izmeri 197 m2, vse v skupni izmeri
395 m2, obe nepremičnini v skupni izmeri
620 m2, za izklicno ceno 93.725,00 €, brez
2 % davka na promet nepremičnin oziroma
20 % DDV;
36. Nepremičnina s parc. št. 2892,
k.o.Boršt, stavbišče, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 1.435,00 €, brez 2 % davka na
promet nepremičnin;
37. Nepremičnina s parc. št. 1835,
k.o. Škofije, stan. stavba, v izmeri 46 m2
in dvorišče, v izmeri 6 m2 ter nepremičnina
s parc. št. 1263/6, k.o. Škofije, pašnik, v izmeri 127 m2, za izklicno ceno 18.381,00 €,
brez 20 % DDV oziroma brez 2 % davka na
promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno.
Nepremičnine s parc. št. 545/5, 362/1,
1652/2, k.o. Šmarje se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Šmarje.
Nepremičnini s parc. št. 404/13 in
404/17, k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za
stanovanja, v naselju Spodnje Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o.
Plavje se nahajata v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda
Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 1394/2 in
1394/9, k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnine s parc. št. 777/13,
777/15, 777/16, vse k.o. Plavje se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev,
v območju izven mestnih naselij, ki je na-
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menjeno za mešano urbano rabo, v zaselku Puberli.
Nepremičnine s parc. št. 660/8, 660/13
in 663/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za
mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.
Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o.
Boršt, se nahaja na območju izven mestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper
prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/4-ine.
Nepremičnina s parc. št. 501/10, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izven mestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Gažon.
Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni
nepremičnini v višini 81/100.
Nepremičnine s parc. št. 1465/3,
1464/23, 1464/7, 1637, 1639 in 1640, vse
k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne
dejavnosti, v naselju Koper.
Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3,
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5,
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2,
54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran –
na območju Debelega rtiča.
Nepremičnine s parc. št. 413, 414, 415,
416, 417, 418, 940, 942/2, 938/3, 1313/2,
vse k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem
območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran.
Pretežni del parc. št. 1064, k.o. Oltra se
nahaja v ureditvenem območju za poselitev,
na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran, manjši del pa znotraj ureditvenega območja, na območju za rekreacijo in
urbano zelenje.
Nepremičnina s parc. št. 1795/6, k.o.
Jernej, se nahaja na območju poselitvenih
površin, v območju izven mestnih naselij, ki
je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Ankaran – zaselek Barižoni.
Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2,
5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3,
5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o.
Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.
Nepremičnini s parc. št. 2688/9, 2688/10,
k.o. Bertoki se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Pobegi.
Nepremičnina – stanovanjska stavba
v Kopru, na naslovu Volaričeva ulica 2,
s parc. št. 668/1, k.o. Koper, stanovanjska
stavba, v izmeri 94,00 m2 in dvoriščem, v izmeri 28,00 m2, je locirana v centralnem delu
starega mestnega jedra. Je vogalna hiša,
s pripadajočim zemljiščem, ki je praktično
v celoti pozidano – ob objektu je le manjši atrijski vrt obdan z ograjo. Stanovanjska
hiša ni zasedena in je potrebna temeljite
prenove.
Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru,
Carpacciov trg 6, s parc. št. 834, k.o. Koper,
v izmeri 153,45 m2, je lociran ob glavni pristaniški obali v Kopru. Objekt je lociran za
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prvo vrsto pozidave tako, da se nepozidana
površina za to pozidavo razširi v tlakovan in
urejen trg (Carpacciov trg), ob obalni cesti
in urejenem obalnem sprehajališču. Lokal
ni v obratovanju, ker nima za to urejenega
uporabnega dovoljenja. Za poslovni prostor
je sklenjeno najemno razmerje. Predmet
ocenjevanja je gostinski lokal pred notranjo
prenovo, inventar oziroma oprema v poslovnem prostoru je v lasti najemnika.
Nepremičnina s parc. št. 65/2.S, k.o. Pomjan, se nahaja na ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Fijeroga. V naravi gre za ruševino,
ki je v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 3820/2, k.o. Jernej, se nahaja na ureditvenem območju za
poselitev poselitvenih površin, v območju
izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. V naravi gre za dotrajan objekt, ki je v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. Krkavče, se nahaja na ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajan
objekt.
Nepremičnini s parc. št. 10/2 in 11/1, k.o.
Semedela, se nahajata na območju poselitvenih površin, na območju razložene in
razpršene gradnje. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo in gospodarsko poslopje ter zemljišče okoli nje, ki je v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 2892, k.o. Boršt, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izvenmestnih naselij, ki je
namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Nepremičnini s parc. št. 1835 in 1263/6,
k.o. Škofije, se nahajata na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Zgornje Škofije. V naravi gre
za stanovanjsko stavbo, ki je zasedena in
dvorišče okoli nje.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09), razen nepremičnin s parc.
št. 1465/3, 1464/6, 1464/7, 1637, 1639 in
1640, k.o. Koper, ki se urejajo po določilih Odloka o zazidalnem načrtu ob Slavčku
(Uradne objave, št. 8/1984) ter nepremičnin
s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732,
5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1,
5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. Bertoki, ki
se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti
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Mestne občine Koper, katerega slednja ne
potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki
so predmet javne dražbe izkazalo, da so
obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca
navedene infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa
s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec
ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se
prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 15. 2. 2012, v prostorih
sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob
10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap.
št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma
ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne
more sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.

9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 %
od izklicne cene nepremičnin na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-596-2011.
Varščino je potrebno vplačati najkasneje do
vključno 14. 2. 2012. Varščina bo neuspelim
ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne
bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko
organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja
s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za
posamezno nepremičnino. Takrat komisija
ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove
k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin,
stroške notarskih storitev ter takso za vpis
v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-73,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest
Št. 9/2012
Ob-1194/12
Javno komunalno podjetje Dravograd
d.o.o., na podlagi 15. člena Statuta podjetja objavlja javni razpis za prosto delovno
mesto:
direktor Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 5-letni
mandat, za polni delovni čas. Naloge na
delovnem mestu direktorja se opravljajo na
sedežu javnega podjetja, Meža 143, 2370
Dravograd.
Kandidati morajo poleg izpolnjevanja
splošnih pogojev:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne
smeri,
– da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem na vodilnih
delovnih mestih,
– da predložijo program strokovnega
dela in razvoja podjetja v mandatnem obdobju.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev
in pooblastilo, da kandidat dovoljuje Nadzornemu svetu Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. pridobivanje podatkov
o izpolnjevanju navedenih splošnih pogojev
iz uradnih evidenc,
– kopijo diplome iz katere bo razvidna
zahtevana izobrazba,
– kratek življenjepis o minulem delu, iz
katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– program strokovnega dela in razvoja
podjetja v mandatnem obdobju.
Kandidati morajo vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev posredovati v zaprti ovojnici, na naslov: Javno komunalno podjetje, Dravograd d.o.o.,
Meža 143, 2370 Dravograd, s pripisom »Ne
odpiraj – Prijava na razpis za direktorja JKP
Dravograd d.o.o.«, in sicer v osmih dneh po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem izboru. Obvestilo
o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.: http://www.
jkp-dravograd.si/.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobi na Javnem komunalnem podjetju Dravograd d.o.o., odgovorna oseba: Marija Slavič, univ. dipl.
ekon., tel. 02/872-11-12, vsak dan, med 7.
in 14. uro, oziroma po e-pošti: marja.slavic@jkp-dravograd.si.
Javno komunalno podjetje Dravograd
d.o.o.

Ob-1210/12
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI ter na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 17. 1. 2012, Svet zavoda Vrtca
Šoštanj razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo 36/08) in Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 58/09 ZOFVI-H, 64/09, 65/09
in 20/11).
Kandidat-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za
mandatno obdobje 5 let. Predvideni začetek
dela je 14. 6. 2012 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem pristojnega ministra k imenovanju.
Za ravnatelja-ico je lahko imenovan,
kdor:
– izpolnjuje pogoje skladno s 53. členom
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr.
in 20/11) ali
– izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09,
20/11 – popr.) ali
– izpolnjuje pogoje skladno s 43. členom
ZOFVI (Uradni list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje skladno z 9. členom
ZOFVI (Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09
– popr.),
– ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev in
– ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, programu
vodenja zavoda, o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim
življenjepisom, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb) pošljite v zaprti ovojnici
najpozneje v osmih dneh po objavi razpisa
na naslov:
Svet zavoda Vrtca Šoštanj, Koroška
cesta 13, 3325 Šoštanj, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico« in
»Ne odpiraj«.
Potrdila o nekaznovanosti ne smejo biti
starejša od enega meseca.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izboru bodo kandidati-ke obveščeni-e
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Vrtec Šoštanj

Št. 100-9/2012
Ob-1211/12
Na podlagi 2. točke 65. člena Zakona
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in
nasl.), 25. člena Sklepa o organizaciji in
začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.) in 41. člena Statuta Zavoda za gozdove Slovenije
razpisujemo delovno mesto
vodja območne enote Kočevje.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– raven izobrazbe 1701, 1702 ali 1703
gozdarske smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– deset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let v gozdarstvu,
– triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost.
Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za
zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija diplome),
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona
o upravnem postopku,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v skladu s predpisom, ki ureja strokovni
izpit v javni gozdarski službi, oziroma strokovni izpit ali pripravniški izpit, ki je bil opravljen v gozdarskih organizacijah oziroma
zavodu pred 31. 10. 1998,
– ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba
o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah),
– ustrezno potrdilo o delovnih izkušnjah
na vodilnih ali vodstvenih delovnih metih,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vodjo območne enote bo imenoval v.
d. direktorja ZGS po predhodnem mnenju
sveta območne enote, za dobo štirih let
(65. člen Zakona o gozdovih).
Zahtevana raven izobrazbe je določena
skladno s predpisom, ki ureja uvedbo in
uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Posamezne šifre
pomenijo:
– 1701 Specialistično izobraževanje
po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
– 1702 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
– 1703 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba
(druga bolonjska stopnja).
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave
z življenjepisom, opisom dosedanjih de-
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lovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter priložijo
pisno vizijo organiziranja in vodenja dela
območne enote, v 8 dneh po objavi, na
naslov Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »prijava
na javni razpis za delovno mesto vodja OE
Kočevje«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po zaključenem izboru.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-1234/12
V skladu s 53. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka
Komen, Komen 61a, 6223 Komen, objavlja
razpis delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09
in 20/11.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju s kratkim življenjepisom,
potrdilo sodišča o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite
v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61a,
6223 Komen, z oznako “Prijava za razpis za
ravnatelja/ravnateljice”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Antona Šibelja-Stjenka Komen
Št. 23/2011
Ob-1238/12
Na podlagi 17. člena Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Gornja Radgona, svet zavoda razpisuje
dela in naloge
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še:
– da ima visoko izobrazbo zdravstvene,
pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidat mora k vlogi priložiti program
razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 4 leta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Zdravstveni dom Gornja
Radgona, Razpisna komisija, Partizanska
cesta 40, 9250 Gornja Radgona.
O izbiri bodo kandidati obveščeni
v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda. K imenovanju kandidata na svetu zavoda je potrebno tudi soglasje ustanoviteljev zavoda.
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Ob-1241/12
Svet šole Osnovne šole Košana, Dolnja Košana 61, 6256 Košana, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI, (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje
na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor:
– izpolnjuje pogoje skladno s 53. členom
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr.
in 20/2011) ali
– izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 –
popr. in 20/11) ali
– izpolnjuje pogoje skladno s 43. členom
ZOFVI (Uradni list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje skladno s 9. členom
ZOFVI (Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09
– popr.).
Izbrani
kandidat/kandidatka
bo
imenovan/a za dobo 5 let.
Začetek dela bo 1. 7. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim
življenjepisom, potrdilo sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet šole Osnovne šole
Košana, Dolnja Košana 61, 6256 Košana,
s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
O izboru bodo kandidati/kandidatke
obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet šole
Osnovne šole Košana
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Druge objave
Št. 27/11

Ob-1233/12
Sprememba

Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko objavlja spremembo
»Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2012–2014«.
V »Javnem povabilu za sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014«
(v nadaljevanju: javno povabilo), objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 79, dne 7. 10. 2011, se spremeni rok
za predložitev indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na razpoložljivo regijsko kvoto oziroma rok za posredovanje celovitega izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2012–2014 in
zahtevka s končnim poročilom o izvedenih
aktivnostih.
Besedilo drugega odstavka točke 5 javnega povabila »Upravičeni stroški in merila
za dodelitev sredstev«, besedilo drugega
odstavka točke 6 javnega povabila »Obseg
financiranja upravičencev po tem povabilu«
ter besedilo prvega odstavka točke 7 javnega povabila »Roki za porabo sredstev« se
po spremembi glasijo:
»Stroški so upravičeni do sofinanciranja,
če nastanejo v obdobju od 1. 9. 2011 do
19. 3. 2012.«
»Na območju razvojne regije je upravičen do sofinanciranja le en izvedbeni načrt
regionalnega razvojnega programa. Upravičenci bodo dolžni predložiti indikativno
finančno razdelitev po projektih in po letih glede na razpoložljivo regijsko kvoto do
19. 3. 2012.«
»Odobrena sredstva bo mogoče koristiti
na podlagi dokončne potrditve izvedbenega
načrta regionalnega razvojnega programa
2012–2014, poročilo o izvedenih aktivnostih in zahtevka s strani SVLR. Skrajni rok
za posredovanje celovitega izvedbenega
načrta regionalnega razvojnega programa
2012–2014 in zahtevka s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih pa je 19. 3.
2012.«
Ostale določbe javnega povabila ostajajo
nespremenjene.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 91/2012
Ob-1189/12
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5
1000 Ljubljana, na podlagi 15. člena Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list RS,
št. 28/00 in naslednji) ter 279. člena Statuta
UL (Uradni list RS, št. 8/05 in naslednji) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo GDV kamere pro in dodatno
opremo EPC(GDV) 5. element
1. Predmet prodaje: GDV kamera pro
in dodatna oprema EPC (GDV) 5. element.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.

3. Opremo, ki je predmet prodaje, bo
prodajalec prodal najboljšemu ponudniku
(najvišja ponudbena cena).
4. Postopek bo vodila Služba za javna
naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/24-19-336, elektronski naslov:
maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih
karakteristik prodajane opreme pa prof. dr.
Peter Bukovec, tel. 01/24-19-128, elektronski naslov: peter.bukovec@fkkt.uni-lj.si.
5. Ogled GDV kamere pro in dodatne
opreme EPC (GDV) 5. element je možen 1.
in 2. februarja 2012, med 9. in 12. uro, na
naslovu: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
cesta 5/IV. nadstropje, soba številka 625,
1000 Ljubljana.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ponudba
za GDV kamero pro – Ne odpiraj«, na sedež
prodajalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
cesta 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 7. februarja 2012, do 12. ure. Ponudbe prispele
po navedenem roku se ne bodo upoštevale.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe in
– ponudbeno ceno za nakup GDV kamere pro in dodatne opreme EPC (GDV)
5. element.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire
je opisan v 3. točki. GDV kamera pro in
dodatna oprema EPC (GDV) 5. element bo
prodana po načelu videno – kupljeno, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
osem dni od prejema podpisati prodajno
pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati
celotno kupnino ter v petnajstih dneh po
plačilu kupnine GDV kamere pro in dodatne
opreme EPC (GDV) 5. element odstraniti iz
prostorov in zemljišča fakultete. V nasprotnem primeru si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
10. Kupec GDV kamere pro in dodatne
opreme EPC (GDV) 5. element je dolžan
plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in
izvedbo pogodbe, vključno s stroški odstranitve GDV kamere pro in dodatne opreme
EPC (GDV) 5. element iz prostorov prodajalca ter plačati vse pripadajoče javne dajatve.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
da lahko, do sklenitve pravnega posla že
začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Št. 000840
Ob-1197/12
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
v skladu z Zakonom o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze sindikatov Slovenije (Uradni list RS, št. 66/07)

ter sklenjenim Sporazumom o delitvi nepremičnin v družbeni lastnini z vknjiženo pravico uporabe z dne 20. 11. 2006 in aneksi
k sporazumu, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Sindikalni
izobraževalni center v Radovljici
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana, matična številka: 5163099,
ID št. za DDV: 15268829.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb za
prodajo je Sindikalni izobraževalni center
Radovljica, Gradnikova 1, Radovljica, stoječ na parc. št. 116/2, 116/3, 116/5, 116/8,
116/12, 116/13 in 156/1, vse vpisane pri
vložni številki 279, k.o. 2157 Predtrg.
Nepremičnine se nahajajo na severovzhodnem robu mesta Radovljica in v naravi predstavljajo hotelsko-poslovni objekt,
depandanso, klubski prostor, parkirišče in
funkcionalno zemljišče s parkom.
3. Pogoji in pravila javnega razpisa zbiranja ponudb: na razpis se lahko prijavijo
pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ali izven EU, v skladu z veljavno
zakonodajo.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijska številka za DDV,
– matična številka,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, EMŠO, davčno številko
(fizične osebe);
b) ponudbeno ceno;
c) fotokopijo izpiska iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma poslovnega registra
(samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni;
d) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa;
e) izjava ponudnika, da ponudba velja še
najmanj 30 dni po preteku oddajnega roka.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup nepremičnin«. Ponudbo
ponudniki vložijo na sedežu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova 4, Ljubljana na vložišče ali pošljejo
priporočeno po pošti na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4,
100 Ljubljana. Kot pravočasne bodo veljale
ponudbe, ki bodo prispele na vložišče ZSSS
do dne 27. 2. 2012, najkasneje do 12. ure.
Na kuverti ponudniki označijo svoj naziv ter
sedež.
Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma ne bodo popolne, se bodo štele
kot neveljavne.
4. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila Komisija za izvedbo po-
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stopka prodaje ter o izbiri obvestila ponudnike najkasneje v roku 30 dni po preteku roka
za javno zbiranje ponudb.
5. V primeru, da dva ali več ponudnikov
za nepremičnino ponudijo isto ceno, lahko
komisija za izvedbo postopka te ponudnike
pozove, da v roku 3 dni povišajo svojo ponudbeno ceno ali z njimi opravi pogajanja.
6. Nepremičnine se prodajajo kot celota
po načelu videno – kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri in pozivu k sklenitvi. Ponudnik mora ob podpisu
pogodbe nakazati aro v višini 5 % ponujene
cene, ki se šteje kot del kupnine. Plačilo dela
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pogodbe in je v primeru neplačila
razlog, da prodajalec pogodbe ne sklene oziroma za takojšnjo razvezo pogodbe ter zadrži že plačano aro. V primeru, da v tem roku
ne pride do podpisa pogodbe iz razlogov na
strani kupca, prodajalec lahko pozove k sklenitvi pogodbe drugega ponudnika.
7. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi kolikor se ne dogovorita drugače. Plačilo kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka
za plačilo kupnine s strani kupca je lahko
razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži že vplačani del kupnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice na nepremičninah prodajalec izda
po plačilu celotne kupnine.
8. Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, davek na promet nepremičnin ter
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
9. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil
dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Dodatne podrobnejše informacije
o nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin ter pregled dokumentacije v zvezi
z nepremičninami so možni po predhodnem
dogovoru, in sicer na tel. 01/434-12-39.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Ob-1200/12
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot
lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 10. 1. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije
4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 3717/3, 3721/3, k.o. Vipavski križ, v skupni izmeri 717,00 m2 – skupna izhodiščna
vrednost prodaje znaša 29.038,50 EUR;
2. kmetijsko zemljišče, parc. št. 2926/2,
k.o. Vipavski križ, v izmeri 471,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 942,00 EUR;
3. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt, na naslovu Vrtovin 18, Ajdovščina, parc. št. 2199 in 2201/3, k.o. Vrtovin,
v skupni izmeri 725 m2, skupna neto tlorisna površina stanovanjskega objekta znaša
560,42 m2 – skupna izhodiščna vrednost
prodaje znaša 74.100,00 EUR;
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4. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt, na naslovu Luče 119, 3334
Luče, parc. št. 64/1, k.o. Luče, v skupni izmeri 614 m2, skupna neto tlorisna površina
stanovanjskega objekta znaša 195,90 m2 –
skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša
56.430,00 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih
nepremičnin ni vključen 20 % DDV oziroma
2 % davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki
do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski
račun prodajalca, št. 06000-0112292446,
odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo
namena nakazila: varščina, sklic na številko
231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države
članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot
jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna
oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri
notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine,
s priloženo navedbo celotne številke računa
za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana
vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 10. 2. 2012, do
12. ure, na naslov: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremič-

nin – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva
po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za
posamezen sklop v celoti.
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal
zakonite predkupne pravice pod enakimi ali
za prodajalca ugodnejšimi pogoji.
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-99-20.
DARS d.d.
Št. 61351-1/2012/1

Ob-1217/12

Javni poziv avtorjem,
ki so upravičeni do denarnih prispevkov
iz naslova knjižničnega nadomestila
Javna agencija za knjigo RS (JAK) poziva avtorje s področja knjige, glasbe, filma,
ilustracije in fotografije, da na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/
preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih knjižnicah v letu 2011, ki so skladno
s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09;
v nadaljevanju: Pravilnik) predmet knjižničnega nadomestila. Avtorje pozivamo, da se
v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih
delih za popravke obrnejo na najbližjo splošno knjižnico ali v primeru raziskovalcev
na knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo.
Vsa morebitna vprašanja v zvezi z izborom
gradiva za sezname ter v zvezi s številom
izposoj za nadomestilo lahko naslovijo na
IZUM, na naslov: cobisservis@izum.si. Rok
za pripombe je 28. 2. 2012.
JAK bo 15. 3. 2012 na podlagi 9. člena
pravilnika na svoji spletni strani in na spletni
strani IZUM-a objavila dokončen seznam
avtorjev, ki so upravičeni do knjižničnega
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nadomestila. Seznam, ki ga direktor JAK
potrdi s sklepom, je dokončna podlaga za
izplačilo sredstev upravičencem.
Avtorji, ki so bili v letih 2004–2011 že
upravičeni do knjižničnega nadomestila
in so to pravico uveljavili, so že vključeni
v bazo podatkov, zato bodo avtomatično
prejeli obvestilo o pripadajočem nadomestilu. Ob tem bodo pozvani, da preverijo
svoje podatke in JAK sporočijo morebitne
spremembe.
JAK poziva vse avtorje, ki bodo upravičeni do knjižničnega nadomestila in bodo prvič
uveljavljali to svojo pravico, da po 15. 3.
2012, tj. po objavi dokončnega seznama,
na spletni strani: http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo »Identifikacijski
obrazec« v elektronski obliki. Tako izpolnjen obrazec morajo nato natisniti in potrditi
z lastnoročnim podpisom ter ga najkasneje
do 1. 10. 2012 posredovati na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 002/2012
Ob-1235/12
Na podlagi 7. člena Meril za uvrstitev
v register strokovnjakov (Uradni list RS,
št. 95/20 in 17/11) svet Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu objavlja
javni poziv
kandidatom za vpis
v register strokovnjakov
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je zbiranje prijav
kandidatov za vpis v register strokovnjakov.
Kandidati za vpis v register strokovnjakov se morajo udeležiti obveznega izobraževanja, ki ga organizira Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu.
3. Pogoji: kandidati, ki se prijavijo za vpis
v register strokovnjakov, morajo izpolnjevati
splošne in posebne pogoje ter imeti izkušnje
s presojo kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu.
Splošni pogoji:
1. okvirna seznanjenost z zakonsko
ureditvijo, organiziranostjo in delovanjem
visokega šolstva ter višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji;
2. okvirna seznanjenost z evropskimi
standardi in smernicami na področju visokega šolstva ter značilnostmi evropskega
visokošolskega prostora;
3. okvirna seznanjenost z zagotavljanjem kakovosti v visokem šolstvu in višjem
strokovnem izobraževanju.
Posebni pogoji:
1. podrobno poznavanje značilnosti,
organiziranosti in delovanja visokošolskih in
višješolskih zavodov s posameznih vsebinskih področij;
2. višja stopnja znanja angleščine in
osnovna stopnja znanja še katerega drugega tujega jezika;
3. sposobnost vodenja intervjujev,
postavljanja usmerjenih vprašanj, ki so pomembna za objektivno presojo, poslušanja
ter smiselnega in preglednega povzemanja
ugotovitev;
4. sposobnost komuniciranja v različnih okoliščinah in z različnimi sogovorniki;

5. sposobnost dela v skupini in skupinskega dela;
6. sposobnost dobre in učinkovite priprave, izvajanja projektov ter projektnega
vodenja;
7. nepristranskost in neodvisnost.
Izkušnje s presojo kakovosti vsaj na
treh spodaj navedenih področjih:
1. metode poučevanja in učenja;
2. način in sistem vrednotenja izobraževalnih ter znanstvenih, raziskovalnih,
umetnostnih oziroma strokovnih dosežkov;
3. vodenje izobraževalnega ter znanstvenega, raziskovalnega, umetnostnega
oziroma strokovnega dela;
4. poslovanje višješolskih in visokošolskih zavodov;
5. strokovni prispevek k razvijanju,
oblikovanju oziroma pripravi evalvacij;
6. mednarodne izkušnje s področja
evalvacije.
4. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. življenjepis;
2. izjavo o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev;
3. izjavo o izpolnjevanju vsaj treh vrst
izkušenj s presojo kakovosti ter
4. priporočila oziroma reference s področja presoje kakovosti v višjem oziroma
visokem šolstvu.
Kandidatu študentu k prijavi ni treba priložiti izjave iz tretje točke; priložiti pa mora
ustrezno dokazilo o statusu študenta na dan,
ko se prijavlja na poziv. Kandidat študent priloži tudi potrdilo o uspešno opravljenem študentskem izobraževanju s področja presoje
kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu
po programu, ki ga potrdi svet agencije.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav
Rok za prijave kandidatov ni omejen.
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici
z označbo »za javni poziv za vpis v register strokovnjakov« na naslov: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000
Ljubljana.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki na naslov: info@nakvis.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
6. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna
delavka agencije Aleksandra Hanc, elektronski naslov: aleksandra.hanc@nakvis.si,
tel. 01/400-55-91.
Nacionalna agencija
Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
Št. 002/2012
Ob-1236/12
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08,
86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US)
svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, objavlja
javni poziv
kandidatom za namestnika člana
pritožbene komisije
pri Nacionalni agenciji
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000
Ljubljana.
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2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnika
člana pritožbene komisije.
3. Pogoji
Za namestnika člana pritožbene komisije
je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od
tega vsaj pet let na sodišču.
4. Mandat namestnika člana pritožbene
komisije: mandat namestnika člana pritožbene komisije traja štiri leta. Posamezen
namestnik je lahko ponovno imenovan, toda
le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov,
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih
programov ter
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici
z označbo »za javni poziv kandidatom za
namestnika člana pritožbene komisije« na
naslov: Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9,
1000 Ljubljana.
Rok za vlaganje prijav je odprt do zapolnitve mesta namestnika člana pritožbene
komisije.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki na naslov: info@nakvis.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči
drugače, da želi vročanje in obveščanje
v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega
šolstva, ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja
v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih
del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja
(delovanje Nacionalne agencije Republike
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Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,
postopek akreditacije študijskih programov,
ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje
in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja
usposobljenosti kandidatov so objavljena na
spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Mateja Bajuk, e-pošta:
mateja.bajuk@nakvis.si.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati
bodo obveščeni le v primeru imenovanja,
ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji
postopek in neimenovanja.
Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
Št. 35201-0002/2010-16
Ob-1190/12
Na podlagi 20. člena v zvezi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO), (Uradni
list RS, št. 14/07, 55/09, 86/10), 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in sklepa 11. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna, z dne 8. 12.
2011, Občina Dobrna objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje:
– Stanovanje številka 2.E, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjskega objekta Dobrna 6 (ID stavbe 358), stanovanjski prostori
št. 2, 3, 4, skupaj stanovanjske površine
63,36 m2, stanovanje št. 2.E, je zasedeno
z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno
pogodbo z neprofitno najemnino za neodločen čas;
– Stanovanjski prostori št. 8, 9, 10, 11,
skupaj površine 41,79 m2, ki se nahajajo
v mansardi večstanovanjskega objekta Dobrna 6 (ID stavbe 358).
Nepremičnine se prodajajo kot celota.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene.
V ceno nepremičnine ni vključen 2 %
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
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;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
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– 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
30. 4. 2012.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša
za stanovanje številka 2.E, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjskega objekta Dobrna 6, stanovanjski prostori št. 2, 3 in 4
21.348,60 €.
Najnižja ponudbena cena za stanovanjske prostore št. 8, 9, 10 in 11, ki se nahajajo
v mansardi večstanovanjskega objekta Dobrna 6, znaša 5.077,00 €.
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;
g) obstoječi najemnik ima pod enakimi
pogoji kot ostali predkupno pravico.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 17. 2. 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 – Dobrna
6 – 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 katero 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
Št. 47802-01/2012
Ob-1215/12
Občina Sveta Ana 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),
2. točke 6. člena Statuta Občine Sveta Ana
(39/10) ter Programa nakupa in prodaje
stvarnega premoženja občine v letu 2010,
ki ga je sprejel občinski svet na svoji 6. redni
seji dne 14. 12. 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv.
Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah,
tel. 02/729-58-80; faks 02/729-58-85, e-pošta: obcina@sv-ana.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina v lasti Občine Sveta Ana:
– Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 497/7, pripisano pri vl. št. 335, k.o. Žice,
celotna površina znaša 18.862 m2, nepremičnina se prodaja v celoti ali v delu, pri
čemer odmerjeni del ne more biti manjši
od 5000 m2.
Predmetna nepremičnina predstavlja
območje poslovne cone v Žicah, ki je na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Lenart za
območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS,
št. 29/04, 70/08, 50/10) opredeljeno kot
stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske dejavnosti. Širše območje je nepozidano stavbno zemljišče, v območju je
kompostarna in na severnem robu mehanična delavnica. Območje je v poplavnem
območju potoka Velke in Lehnerjevega potoka, sicer v območju ni zavarovanih ali
varstvenih območij. V območju ni gospodarske javne infrastrukture.
V predmetnem območju je po veljavnih
prostorskih aktih predvidena gradnja nestanovanjskih stavb za potrebe obrtnih, skladiščnih, poslovnih dejavnosti z integriranimi
sončnimi elektrarnami (streha, fasada) za
proizvodnjo električne energije.
Izklicna cena posamezne nepremičnine
znaša 26,35 €/m2 in vsebuje ceno zemljišča
15,00 €/m2, 20 % DDV v znesku 3,00 €/m2,
ki ga plača kupec ter stroške investicijske
dokumentacije, ki znašajo 8,35 €/m2.
Izklicna
cena
nepremičnine
je
497.013,70 € in ne vsebuje drugih stroškov,
navedenih v nadaljevanju razpisa, ki jih plača kupec. Izklicna cena se lahko sorazmerno zniža, kolikor se ponudnik prijavi za odkup manjšega dela parcele.
Komunalni prispevek ni zajet v ceni in se
odmeri v postopku odmere komunalnega
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prispevka, začetim na zahtevo zavezanca
ali po uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin
na območju Republike Slovenije in v roku
podajo pravilno ponudbo.
3. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10 % izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Sveta Ana: 01100-0100018188,
odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na
številko: 00 722100. Kavcija se plača v višini
10 % izklicne cene predmetne nepremičnine
v celoti, tudi če se ponudnik prijavi za odkup
zgolj dela nepremičnine.
Ponudniki morajo plačati varščino do zaključka postopka zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna
v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino.
V. Drugi pogoji:
Kolikor se ponudnik prijavi za odkup zgolj
dela nepremičnine, občina opravi geodetsko
odmero nepremičnine v željenem deležu.
V takem primeru preostanek kupnine ne
more zapasti v plačilo pred pravnomočnostjo take odmere, razen če se stranki izrecno tako dogovorita.
Za nepremičnino si Občina Sveta Ana
obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov
v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so
del veljavnega prostorsko – izvedbenega
akta.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
mora ponudnik k ponudbi priložiti program
razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora
vsebovati razvojni program gospodarske
dejavnosti, opis predvidene dejavnosti,
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila
delovnih mest in predviden čas realizacije
razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh let od sklenitve pogodbe
na predmetni nepremičnini pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost,
v skladu z namensko rabo zemljišča, parc.
št. 497/7 vse k.o. Žice in opredeljeno namensko rabo teh zemljišč na dan razpisa,
kot je opisano v točki II.
Kolikor se pričetek gradnje objektov za
gospodarsko dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo pričel v roku dveh
let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišča parc. št. 497/7 k. o. Žice,
velja za razdrto.

VI. Ponudba
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudba odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
– Kopijo matične in davčne številke.
– Razvojni program gospodarske dejavnosti.
– Dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra).
– Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe.
– Dokazilo o plačani varščini v višini
10 % izklicne cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo.
– V primeru da želi ponudnik odkupiti
zgolj del nepremičnine, mora v ponudbo
priložiti posebno izjavo iz katere mora nedvoumno izhajati, kateri del nepremičnine
želi kupiti, v kolikšni izmeri in priložiti skico-geodetsko podlago, iz katere jasno izhaja,
kje lokacijsko naj se navedeni delež odmeri,
kolikor bo ponudnik izbran na razpisu.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici v roku do 13. 2.
2012 do 12. ure, na naslov občine, z oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne
odpiraj!«, ne glede na datum poštnega žiga.
Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
d) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz VI. točke javnega razpisa.
e) Odpiranje ponudb bo 14. 2. 2012 ob
13. uri, v prostorih sejne sobe Občine Sveta
Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah. Odpiranje ponudb je javno.
Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom ponudnika.
f) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
g) Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe
z izbranim ponudnikom vendar največ dva
meseca od dneva odpiranja ponudb.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
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1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najvišja ponujena cena.
2. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup gradbene parcele oziroma
zemljišča ponudijo isto ceno, lahko komisija
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna
pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno
ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
3. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico,
da kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega ponudnika, ki bo predložil program
razvoja gospodarske dejavnosti, ki bo predvideval razvojne možnosti, katere bo Občina Sveta Ana smatrala kot najprimernejše
glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih
možnosti in časa realizacije projekta.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb oziroma izvedbe dodatnih pogajanja ali novega
odpiranja ponudb v primeru, da bodo na
razpis prispele enakovredne najugodnejše
ponudbe.
5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Sveta Ana lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Občina Sveta Ana si pridržuje pravico,
da ne izbere nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove,
se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine
Sveta Ana.
3. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. V primeru,da želi ponudnik odkupiti zgolj delež nepremičnine, kupnina ne
more zapasti v plačilo pred pravnomočnostjo geodetske odmere.
4. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške
sklenitve pogodbe, stroške notarskih storitev, stroške morebitne geodetske odmere in
stroške objave javnega razpisa, plača kupec
nepremičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vpisom le-te v zemljiško knjigo, ki ga po plačilu celotne kupnine
opravi Občina Sveta Ana.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup
nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Sveta Ana, Sv.
Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah,
ali oddajo v glavni pisarni Občine Sveta Ana
v roku 15 dni od dneva objave razpisa. Na
zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: Ne odpiraj – Ponudba
za nakup nepremičnin«.
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Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime
in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Sveta Ana
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo
v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Občina Sveta Ana si pridržuje pravico,
da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta
Ana, pri Ireni Golob, tel. 02/729-58-84.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sveta Ana: http://www.sv-ana.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Sveta Ana.
Občina Sveta Ana
Št. 478-0025/2011
Ob-1240/12
Na podlagi 22. člena Zakona o 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) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Črna na Koroškem za
leto 2011z dne 19. 5. 2011, objavlja Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1 Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem, matična številka: 5883679, davčna številka: SI44743548.
2 Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 07, s skupno stanovanjsko površino 54,97 m2 (prodajna površina 58,74 m2), v II. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Rudarjevo 23a, Črna
na Koroškem, parc. št. 61/21 in 69/3, objekt
vpisan v zemljiškoknjižnem vložku št. 433,
k.o. 906 – Črna.
Izhodiščna cena: 32.000,00 EUR.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem. Etažna lastnina za navedeno
nepremičnino še ni urejena in jo urejajo kupci sami.
Nepremičnina, ki je predmet javne ponudbe je last Občine Črna na Koroškem.
V izhodiščni ceni nepremičnine 2 % davek
na promet nepremičnin ni vključen. Plača ga
prodajalec. Stroške vpisa v zemljiško knjigo
plača kupec.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno
nepremičnine.
3 Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
4 Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina je naprodaj po sistemu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.
Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne
in pravne napake predmeta prodaje.
4.2 Prodajna pogodba se sklene
z najugodnejšim ponudnikom najpozneje
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri,
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najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik
ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
prodajalec pa zadrži njegovo varščino in
k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
4.4 Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4.5 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev
roka za plačilo kupnine s strani kupca je
razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino.
4.6 Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po
plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi, v skladu
z določili prodajne pogodbe.
5 Pogoji za udeležbo v postopku javnega
zbiranja ponudb
5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine na katero se
ponudba nanaša,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– način in rok plačila kupnine,
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev.
5.2 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v 15 dneh od
dneva objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo
upoštevana.
5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine – Stanovanja št. 07 Rudarjevo
23A« na naslov: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali
osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem najkasneje do 13. 2. 2012 do 12. ure.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naziv in naslov ponudnika.
5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične
osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države Evropske unije, mora predložiti
uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za
DDV,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpi-

su. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
5.6 Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer
se ponudnikom vrne plačana varščina.
6 Varščina
6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10 % ponujene
cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine, na TRR Občine Črna na
Koroškem, številka IBAN: SI56 0121 6010
0010 176, BIC BANKE: BSLJSI2X, s pripisom »varščina – stan. št. 07 Rudarjevo
23, koda namena: OTHR, referenca: SI00
478-0025-2011 in jo dokazujejo s priloženim
potrdilom o plačani varščini.
6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se vrne brez obresti
v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7 Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 15. 2. 2012 ob 14. uri, v sejni
sobi Občine Črna na Koroškem in o izboru
pisno obvestila ponudnike v roku 8 dni po
odpiranju prispelih ponudb.
7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne
sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan
Občine Črna na Koroškem oziroma pravna
oseba s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med enakovrednimi ponudniki
več občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Črna
na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala
ponudnika, ki bo poleg najvišje cene ponudil
tudi najkrajši čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala k dopolnitvi
oziroma s posamezniki opravila pogajanja
z namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje. Po prejemu dopolnjenih ponudb
oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.
7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v petih dneh od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval
nepravočasnih ponudb.
7.4 Ponudba bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje 13. 2. 2012, do
12. ure na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine – Stanovanja št. 07 Rudarjevo 23A«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naziv in naslov ponudnika.
Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na
obrazcu, ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na vložišču Občine Črna
na Koroškem, vsak delovni dan od dneva
objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na
spletni strani Občine Črna na Koroškem,
http://www.crna.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8 Dodatne informacije
Za morebitne dodatne informacije v zvezi
z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter ogleda
nepremičnine se obrnite na Jasmino Omerović, tel. 02/870-48-13 ali GSM 031/784-626;
e-mail: jasmina.omerovic@crna.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, t.j. na
oglasni deski Občine Črna na Koroškem,
na spletni strani Občine Črna na Koroškem,
http://www.crna.si in v Uradnem listu RS.
Občina Črna na Koroškem
Št. 4780-658/2011-16
Ob-1262/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, 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 razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti
pod 200.000 za leto 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 1571/12, njiva, v izmeri
145 m2,
– parc. št. 1571/16, njiva, v izmeri 44 m2,
– parc. št. 1571/17, njiva, v izmeri 4 m2,
vse k.o. Zelena jama;
skupaj 193 m².
2.2 Zemljišča, ki so predmet prodaje,
se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11
– DPN, 22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) nahajajo v enoti urejanja JA 391,SSsv, splošne
večstanovanjske površine.
2.3 Izhodiščna cena je 68.515,00.
2.4 Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 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
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačilo varščine.
3.5 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.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
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3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
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 podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic
na štev. 007-432000. 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
nepremičnine v območju urejanja prostora
JA 391 Zelena jama« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– 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 1. 10. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-32, kontaktna
oseba Tadeja Purkat.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 14. 2. 2012, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
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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 oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-16/2011
Ob-1254/12
Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09),
Javnega razpisa za sestavo prednostne liste
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 53/11), ter odločitve Komisije za pripravo in vodenje postopka javnega razpisa za sestavo prednostne liste
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
z dne 18. 1. 2012, Občina Sežana objavlja
prednostno listo
za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem
1. Lista A – za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09) (v
nadaljevanju: Pravilnik), niso zavezanci za
plačilo varščine

Ime priimek

Naslov

Število točk

1

DOBRUNA MUHAREM

ŠMARJE PRI SEŽANI 20, 6210 Sežana

530

2

ELVIS MEMIJA

CESTA NA LENIVEC 4, 6210 Sežana

490

3

DRAGICA ANTONČIČ

ULICA IVANA TURŠIČA 8, 6210 Sežana

480

4

LEJLA RAMIREZ

KOSOVELOVA 4, 6210 Sežwana

455

5

TINA ČAD

ULICA IVANA ROZMANA 5, 6210 Sežana

450

6

TAFIL MULAJ

KOSOVELOVA 12, 6210 Sežanaww

450

7

ALEKSANDRA GAVRILOVIČ

ULICA JOŽETA PAHORJA 2, 6210 Sežana

440

8

MATEJA BAGARI

ULICA NIKA ŠTURMA 10, 6210 Sežana

440

9

RADOJKA FILIPOVIĆ

CESTA NA LENIVEC 4, 6210 Sežana

440

10

SEJDI HAJRAJ

KIDRIČEVA 8, 6210 Sežana

440

11

ANDREJA VOLK

ULICA IVANA ROZMANA 1, 6210 Sežana

430

12

TINA DOBRANIČ

ULICA JOŽETA PAHORJA 4, 6210 Sežana

430

13

DENISA HADŽIĆ

DOL PRI VOGLJAH 10, 6210 Sežana

420

14

EDIN ISAKOVIĆ

DOL PRI VOGLJAH 10, 6221 Dutovlje

420

15

RATKO TRIPUNOVIĆ

ULICA I. TANKOVSKE BRIGADE 7, 6210 Sežana

420

16

NURFET GORINJAC

CESTA NA LENIVEC 8, 6210 Sežana

415

17

NINA GODINA

BRKINČEVA ULICA 2, 6210 Sežana

410

18

RIFET HODŽIĆ

ULICA IVANA ROZMANA 3, 6210 Sežana

400

19

JANKO HROVATIN

ULICA IVANA TURŠIČA 12, 6210 Sežana

400
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Ime priimek

Naslov

20

MATJAŽ KLOPČIČ

ULICA IVANA TURŠIČA 4, 6210 Sežana

400

21

MARJETA PAŠALIĆ

ULICA IVANA TURŠIČA 5, 6210 Sežana

400

22

VIOLETA ŽUNIĆ

DR. BOGOMIRJA MAGAJNE 3, 6215 Divača

400

23

JASMINA MAKIĆ

SEJMIŠKA POT 6, 6210 Sežana

385

24

LEA KOCJAN

ULICA IVANA TURŠIČA 1, 6210 Sežana

380

25

NEDI GAŠPERŠIČ

VOGLJE 2, 6221 Dutovlje

380

26

MARINA ŠUČUR

CESTA NA LENIVEC 24, 6210 Sežana

380

27

NEDELJKO ŽUNIČ

LIPICA 5, 6210 Sežana

380

28

ALEN KURTOVIĆ

VOJKOVA 10, 6210 Sežana

370

29

ENVER HAJRAJ

KIDRIČEVA ULICA 13, 6210 Sežana

370

30

ROMANA BOŽEGLAV DEKOVIĆ

ŠTORJE 26, 6210 Sežana

360

31

NIKOLA MIRKOVIĆ

KETTEJEVA ULICA 3, 6210 Sežana

350

32

NADJA JANEŽIČ

ŠMARJE 21, 6210 Sežana

340

33

TOMISLAV SIVONJIĆ

STJENKOVA ULICA 2, 6210 Sežana

340

34

HASAN FAZLIJA

DUTOVLJE 6, 6221 Dutovlje

335

35

ANDREJA LAPANJA

ULICA IVANA TURŠIČA 7, 6210 Sežana

330

36

SERGI KOBAL

ULICA TALCEV 6, 6210 Sežana

320

37

VILIJEM ŠKAMPERLE

ORLEK 34, 6210 Sežana

320

38

DARJO GOLINAR

CESTA NA LENIVEC 6C, 6210 Sežana

320

39

ŽELJKO BALTA

KOSOVELOVA ULICA 8, 6210 Sežana

320

40

GREGOR PAVLOVIČ

ULICA NIKA ŠTURMA 12, 6210 Sežana

310

41

NATALIA CATANOI

ULICA IVANA TURŠIČA 12, 6210 Sežana

300

42

JADRANKA ŠTEMBERGER

ŠTORJE 48, 6210 Sežana

300

43

MATEJA VAZ FERNANDES

KOSOVELOVA ULICA 12, 6210 Sežana

275

44

BLAŽENKA STOJIĆ

LIPICA 14, 6210 Sežana

270

45

PETER CEK

DANE PRI SEŽANI 28F, 6210 Sežana

260

46

MIROSLAVA MOŽINA

CESTA NA LENIVEC 12, 6210 Sežana

250

47

SABINA URŠIČ

CESTA NA LENIVEC 22, 6210 Sežana

240

48

ARMIN HODŽIĆ

CESTA NA LENIVEC 14, 6210 Sežana

220

49

SABRINA KONDŽIĆ

POVIR 22, 6210 Sežana

210

50

VLADIMIR KRIŠTOF

CESTA NA LENIVEC 12, 6210 Sežana

200

191

Število točk

Lista B – za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na
dohodek zavezani plačati varščino
Ime priimek

Naslov

1

TINA ANŽLOVAR

SEŽANSKA 12, 6210 Sežana

280

2

JASMINKA ĐEKANOVIĆ

KIDRIČEVA ULICA 7, 6210 Sežana

240

Udeležencem razpisa bodo osebno vročene odločbe o doseženem številu točk in
vrstnem redu, ki so ga dosegli na prednostni listi.

Število točk
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Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe na župana Občine Sežana v roku
15 dni od dneva vročitve pisne odločbe.
Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti,
pisno neposredno ali ustno na zapisnik, pri
organu, ki je izdal odločbo.
Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR po tar. št. 2
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – UPB5).
Odločitev o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi vseh pritožb bo objavljen končni seznam upravičencev, ki so se uvrstili
na prednostno listo. Seznam bo objavljen
v občinskem glasilu, na oglasni deski Občine Sežana in na spletni strani Občine Sežana.
Pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja bodo imeli vsi tisti upravičenci, ki
se bodo na končnem seznamu prednostne
liste uvrstili od 1. do 30. mesta.
Občina Sežana
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1191/12
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Božo Jašovič, France Arhar, Jože
Lenič, Dušan Drofenik, Gorazd Trček, Vojka
Ravbar, Igor Kragelj, Vera Dolinar, Drago Pišek, Sibil Svilan, Klemens Nowotny, Alexander Picker, Mitja Otorepec.
Ob-1192/12
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor.
Ime medija: VEČER, 7 dni, NAŠ DOM,
Vecer.si, VROČI KAJ in SCIENCE ILLUSTRATED.
Uprava: direktor Uroš Skuhala.
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Marjeta
Zevnik, Zvonko Murgelj, Petrina Šebart Žižek in Božidar Zorko.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu:
– DELO PRODAJA, d.d., Dunajska
cesta 5, Ljubljana (6,939 %),
– DELO, d.d., Dunajska cesta 5, Ljub
ljana (79,2376 %, od tega glasovalnih pravic
16,9391 %).
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (9,9998 %).
Ob-1199/12
Ime medija: VAŠA TELEVIZIJA (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova
cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb,
ki imajo več kot 5 % delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Rajko
Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 100 %.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1216/12
Ime medijev: Moj Radio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris
Sušin, s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1179/12
Likvidacijska upraviteljica zavoda CIRES, Center za mednarodne odnose in
evropske študije, Malgajeva ulica 5, 1000
Ljubljana, matična številka 3524400000, 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 ustanoviteljev
zavoda o prenehanju zavoda je bil sprejet
11. 1. 2012 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 Ljub
ljani, opr. št. Srg 2012/2080 z dne
17. 1. 2012.
Likvidacijska upraviteljica Ana Ješe
Ob-1186/12
Likvidacijski upravitelj družbe SAMIT
d.o.o. – v likvidaciji, Kidričeva 25, 3000 Celje, davčna številka SI53570103, matična
številka 2221349000, na podlagi pooblastil
iz 412. člena ZGD -1, objavlja obvestilo in
poziv upnikom:
1. Edini družbenik Proholding d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana je na izredni
seji skupščine dne 23. 8. 2011 sprejel sklep
o prenehanju družbe SAMIT d.o.o. – v likvidaciji, Kidričeva 25, 3000 Celje.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila
imenovana Romana Žlof, Primorska ul. 5,
3000 Celje.
3. Okrožno sodišče v Celju je s sklepom opr. št. Srg 2011/45212 z dne 15. 12.
2011, v sodni register tega sodišča vpisalo
začetek likvidacijskega postopka nad SAMIT trgovina in storitve d.o.o. – v likvidaciji,
Kidričeva 25, 3000 Celje, davčna številka
SI53570103, matična številka 2331349000.
4. Upniki družbe v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje
terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh
izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in
višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto
na naslov: Romana Žlof Primorska 5, 3000
Celje, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe v likvidaciji poziva, da nemudoma
poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj:
Romana Žlof
Ob-1239/12
Likvidacijski upravitelj družbe IMCD tehnologija, d.o.o. – v likvidaciji, Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica, z matično
št. 5314127000, na podlagi pooblastil iz
412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom:
1. Edini družbenik družbe IMCD tehnologija, d.o.o., Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska
Bistrica, je dne 28. 12. 2011 sprejel sklep
o prenehanju družbe in začetku postopka
redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila kot
likvidacijsko podjetje imenovana Odvetniška
pisarna Matej Erjavec d.o.o., Trg osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana.

3. Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št.: Srg 2011/48874 z dne 13. 1. 2012
v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo IMCD tehnologija, d.o.o.
– v likvidaciji.
4. Upniki družbe IMCD tehnologija, d.o.o.
– v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do družbe v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev,
pošljejo s priporočeno pošto na naslov Odvetniška pisarna Matej Erjavec d.o.o., Trg
osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe IMCD tehnologija, d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje
obveznosti do družbe v likvidaciji.
IMCD tehnologija d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj Odvetniška
pisarna Matej Erjavec, zanjo po
pooblastilu odvetnik Tomaž Lukman

Odkupi
poslovnih deležev družb
Ob-1201/12
Družba Debitel telekomunikacije d.d.
Ljubljana, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) na podlagi
124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami) in prvega odstavka 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/07
s spremembami in dopolnitvami) obvešča
javnost, da je dne 16. 1. 2012 prejela obvestilo delničarja ACH, d.d., Ljubljana, Baragova
5, 1000 Ljubljana, o spremembi pomembnih deležev. Družba ACH, d.d., Ljubljana, je
bila pred spremembo imetnica 444.886 delnic izdajatelja z oznako DBTR, kar je predstavljajo 96 odstotkov glasovalnih pravic, po
spremembi pa je imetnica 324.396 delnic
izdajatelja z oznako DBTR, kar predstavlja
70 odstotkov glasovalnih pravic.
Obvestilo bo od dneva objave dalje objavljeno najmanj pet let na spletni strani Borze
SEOnet in na uradni spletni strani družbe:
www.debitel.si.
Debitel telekomunikacije d.d. Ljubljana
direktor družbe
Ob-1202/12
Družba Debitel telekomunikacije d.d.
Ljubljana, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), na podlagi
124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami
in dopolnitvami) in prvega odstavka 18. člena
Sklepa o informacijah o pomembnih deležih
(Uradni list RS, št. 106/07 s spremembami
in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne
18. 1. 2012 prejela obvestilo družbe Adria
Mobil Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Novo mesto, Straška cesta 50, 8000 Novo
mesto, o spremembi pomembnih deležev.
Družba Adria Mobil, d.o.o. Novo mesto, pred
spremembo ni bila imetnica delnic izdaja-

telja z oznako DBTR, po spremembi pa je
imetnica 120.490 delnic izdajatelja z oznako
DBTR, kar predstavlja 26 odstotkov glasovalnih pravic.
Obvestilo bo od dneva objave dalje objavljeno najmanj pet let na spletni strani Borze
SEOnet in na uradni spletni strani družbe:
www.debitel.si.
Debitel telekomunikacije d.d. Ljubljana
direktor družbe

Sklici skupščin
Ob-1214/12
Spoštovani delničar, vabimo vas, da se
udeležite
11. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško
svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 27. 2.
2012, ob 12. uri, v veliki sejni sobi v 3. nadstropju družbe Helios Tovarna barv, lakov in
umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2011.
IV. Razno.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan, od 10. do 13. ure.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: delničarji se lahko
udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da
najkasneje konec četrtega dne pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini na sedežu uprave družbe v registrirni
pisarni.
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini, in sicer najkasneje četrti
dan pred dnevom skupščine na sedežu
uprave družbe v registrirni pisarni. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 23. 2. 2012 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
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Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča
skupščina. Če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev te točke ni potrebna.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1 in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja
v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50 %
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 27. 2. 2012, ob 13. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 11. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., z dne 27. 2. 2012.
K točki II.
Sklep:
V organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Peter Zupan.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž
Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2011
v višini 38.747,79 EUR se uporabi za naslednji namen:
– razdelitev za dividende 27.012,96 EUR,
– za razporeditev v preneseni dobiček
11.734,83 EUR.
Bruto dividenda na delnico znaša
0,08 EUR.
Dividenda se izplača 14. 3. 2012. Do
dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju skupščine, t.j. 29. 2. 2012.
Kolikor bo zaradi stanja lastnih delnic, znesek za izplačilo dividend nižji od
27.012,96 EUR, se razlika razporedi v druge
rezerve iz dobička.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
Heldom d.d.
Peter Zupan
direktor
Ob-1231/12
Na temelju 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 16. člena Statuta delniške družbe Litijska mesarija d.d.,

Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, uprava
družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Litijska mesarija
družba za proizvodnjo
in konzerviranje mesa d.d.,
Šmartno pri Litiji,
ki bo v sredo, dne 14. 3. 2012 ob 10. uri,
na Cesti Ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljub
ljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odv. Dušana Pungartnika, za preštevalki
glasov pa Sanjo Bajt in Brigito Sečki.
Seji skupščine prisostvuje notar Jože Sikošek, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljub
ljana, zaradi sestave notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010, pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme na znanje letno poročilo o poslovanju za leto 2010 in pisno
poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.
Skupščina podeli razrešnico upravi za
leto 2010.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2010.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Odpokličeta se dosedanja člana nadzornega sveta:
– Vilibald
Korošec,
EMŠO:
1004963500152, stan. Okoška Gora 8,
Oplotnica in
– Borut Gros, EMŠO: 1805957500570,
stan. Kidričeva cesta 37, Kranj.
Za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, za dobo šestih let se izvolita:
– Herman
Malgaj,
EMŠO:
1712966500046, stan. Košnica pri Celju
36B, 3000 Celje,
– Zvonko
Žvegler,
EMŠO:
0109964500047, stan. Košnica pri Celju
41, 3000 Celje.
4. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2011 ter predlog o dokapitalizaciji družbe
v višini 850.000,00 EUR.
Predlog sklepa: skupščina sprejme dokapitalizacijo družbe v višini 850.000,00 EUR
4.1. Osnovni kapital družbe se poveča največ za znesek 850.000,00 EUR in
sicer od zneska 488.557,84 na največ
1.338.557,84 EUR. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z denarnim vplačilom
850.000,00 EUR.
4.2. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane
v roku iz točke 4.4. tega sklepa in po prodajni ceni delnice, ki je enaka pripadajočemu znesku delnic (4,17... EUR), za kar bo
družba izdala 203.694 navadnih kosovnih
delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice.
4.3. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede z denarnimi vložki, pri čemer je prodajna cena 1 delnice enaka pripadajočemu znesku delnice (4,17... EUR). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo
203.694 navadnih kosovnih delnic, ki imajo
enake lastnosti, kot obstoječe delnice.
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4.4. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži delnic v osnovnem
kapitalu prednostno pravico do vpisa novih
delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 15 dni po
objavi poziva za vpis in vplačilo delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so dolžni
delničarji vplačati prodajno vrednost delnic.
4.5. Nadzorni svet družbe je pooblaščen,
da uskladi Statut družbe s tem sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki in s stanjem po izvedenem vpisu
delnic.
Nadzorni svet je pooblaščen, da sprejme
tudi ustrezne spremembe tega sklepa, kolikor bi bilo potrebno zaradi vpisa povečanja
osnovnega kapitala v sodni register in sprejem čistopisa statuta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: za leto 2011 se za revizorja imenuje revizijska družba RATING
d.o.o., Družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje, Gosposka 7, Celje.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in dostavljeno družbi po pošti
na sedež družbe najpozneje do vključno
10. 3. 2012. Pooblastilo ostane shranjeno
v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na
voljo na Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000
Ljubljana, od dneva objave sklica do dneva
skupščine od 12. do 13. ure.
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Prevzem glasovnic
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Litijska mesarija d.d.
Uprava družbe
direktor mag. Boštjan Marolt
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Zavarovanja terjatev
SV 1253/11
Ob-1208/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 1253/11 z dne 19. 1. 2012,
je trisobno stanovanje št. 2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, z naslovom Bistrica 09, 4290 Tržič, s številko stavbe 1051,
v k.o. 2144 Bistrica, stoječe na parc. št. 30/2,
k.o. 2144 Bistrica, v lasti Daliborja Aleksića,
Ravne 12, Tržič, na podlagi prodajne pogodbe št. AG-1411/2011 z dne 26. 11. 2011,
zastavljeno v korist upnice Gorenjske banke
d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj,
MŠ: 5103061000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero 6-mesečni
Euribor + 2,00 % letno, z ostalimi pp., z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 1. 2042, z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve.
SV 1252/11
Ob-1209/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 1252/11 z dne 19. 1.
2012, je trisobno stanovanje št. 2, v prvem
nadstropju večstanovanjske stavbe, z na-

slovom Bistrica 09, 4290 Tržič, s številko
stavbe 1051, v k.o. 2144 Bistrica, stoječe
na parc. št. 30/2, k.o. 2144 Bistrica, v lasti Daliborja Aleksića, Ravne 12, Tržič, na
podlagi prodajne pogodbe št. AG-1411/2011
z dne 26. 11. 2011, zastavljeno v korist upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, MŠ: 5103061000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno
obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,00 %
letno, z ostalimi pp., z zapadlostjo zadnje
anuitete 31. 1. 2042, z možnostjo odpoklica
zavarovane terjatve.
SV 72/12
Ob-1253/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 72/12
z dne 24. 1. 2012 je bil lokal, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe LS-2, Lendavska ulica 13 c, stoječe na
takratnih parcelah številka 224-227 katastrska občina Murska Sobota, v skupni izmeri
48,14 m², s solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe in zemljišča, ki ga je za-

stavna dolžnica Promet Terra, posredovanje,
trgovina, gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami, finančno posredništvo in storitve
d.o.o., Maribor, Krčevinska ulica 19, 2000
Maribor pridobila po Notarskem zapisu – listini o prevzemu vložku z dne 24. 12. 2008
– SV 731/2008, ki ga je sestavil notar Gorazd
Šifrer iz Maribora in po ostali verigi pogodb –
kupoprodajni pogodbi številka 14/93, z dne
5. 7. 1993 z Zemljiškoknjižnem dovolilom
z dne 13. 3. 2006, prodajni pogodbi z dne
9. 12. 1998, Notarskem zapisu SV 864/02
z dne 2. 12. 2002, in Prodajni pogodbi sklenjeni dne 26. 6. 2006, zastavljen v korist
upnice Obsession d.o.o., storitveno podjetje,
Ljubljana, Ljubljana, Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, matična številka 5544386000,
za zavarovanje izvršljivih denarnih terjatev v višini 12.534,72 EUR in dolg v višini
9.793,65 EUR, z obveznostjo vračila obeh
dolgov najkasneje dne 23. 1. 2013, z eventualnimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, skupaj
s procesnimi obrestmi, ki tečejo od dneva
vložitve eventualnega predloga za izvršbo do
dneva plačila ter z vsemi ostalimi pripadki ter
drugimi obveznostmi.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 103210/2011
Os-1123/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 103210/2011
z dne 18. 7. 2011, je bil opravljen v korist upnika Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6,
Tržič, ki ga zastopa odvetnik Kikel Janez
– odvetnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, proti dolžniku Doma Babič, Bistrica 39, Tržič,
zaradi izterjave 467,88 EUR s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer: stanovanje, v velikosti 52,00 m2,
v večstanovanjski stavbi v prvem nadstropju, na naslovu Bistrica 39, Tržič (stanovanje in stavbe nimata identifikacijskih številk), s pripadajočimi skupnimi deli, prostori,
objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2012
In 152/2011
Os-1124/12
Izvršitelj Hojs Marijan je dne 20. 12.
2011, s pričetkom ob 12. uri ob prisotnosti
Palič Romane, dolžnice opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je poslovni prostor, ki se nahaja na naslovu Kocljeva ulica 1a, Murska Sobota, ki se
nahaja v drugem nadstropju, in sicer pisarna površine 15,765 m2 in pisarna, površine
13,365 m2 in pisarna, površine 29,029 m2,
stoječi na parceli 1328/1, k.o. Murska Sobota.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 12. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 146/2009
Os-1118/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Jožef Peter Zidanič, Gabrščkova 39, Ljubljana, 2. Andraž Černič,
Jurčkova cesta 141, Ljubljana, 3. Demona
d.o.o., Ulica 28. maja 11, Ljubljana, 4. Peter Selakovic, Ulica 28. maja 11, Ljubljana,
5. Nada Tavzes, Vegova ulica 8, Ljubljana,
6. Gregor Mrak, Vegova ulica 8, Ljubljana,
7. Špela Urh, Vegova ulica 8, Ljubljana, 8.
Sonja Marija Vogrinec – Moljk, Vodnikova 4,
Ljubljana, 9. Ana Urh, Vegova ulica 8, Ljub
ljana, 10. Frančišek Urh, Vegova ulica 8,
Ljub
ljana, 11. Boris Urh, Vegova ulica 8,
Ljubljana, 12. Olga Gregorc, Vegova ulica 8,
Ljubljana, in 13. Gregor Gregorin, Jamova
cesta 41, Ljubljana, ki jih vse zastopa Klavdija Šušnjara, direktorica podjetja Arkada
nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185,
Ljubljana, ob udeležbi: 1. Simona Plut, Zvonarska 9, Ljubljana, 2. Stanislav Dolenc, Jelovškova 2c, Ljubljana, 3. Vida Vogrinec Dolenc, Vegova 8, Ljubljana, 4. Tatjana Kodre,
Mala vas 15b, Ljubljana, 5. Miroslav Kvas,
Vegova ulica 8, Ljubljana, 6. Vera Pavlič,
Rožna dolina XI/19, Ljubljana, 7. Zbornica

za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova
ulica 8, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik
Dušan Tršan iz Ljubljane, 8. Hypo Leasing
d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Dušan Tršan iz Ljubljane,
ter 9. Megacop, Dušan Vehovar s.p., Vegova ulica 12, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 10. 1. 2012 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o ugotovitvi lastninskih pravic
na posameznih delih stanovanjsko – poslovne stavbe na Vegovi 8 v Ljubljani z dne 2. 4.
2001, ki so jo sklenili Gregor Mrak, Olga
Gregorc, Mojca Gregorin, Verica Pavlič, Mihael Polenčič, Jana Polenčič, Stanislav Dolenc, Vida Vogrinec – Dolenc, Nada Tavzes,
Igor Tavzes, mld. Uroš Tavzes, Erik Demirovič, Simona Plut, Sonja Moljk, Radko Polič,
Miroslav Kvas, Franci Urh, Boris Urh, Anka
Urh, Tatjana Kodre, Jože Bergant, Nevenka
Lapčevič in Ivan Pečnik;
– dodatka k pogodbi o ugotovitvi lastninskih pravic na posameznih delih stanovanjsko poslovne stavbe na Vegovi 8 v Ljubljani,
z dne 5. 3. 2002, ki sta ga sklenili Simona
Plut in Anka Urh.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 111563/2008
Os-1098/12
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 dolžnici Nives Muhar, Žnidarčičeva ulica 34, Šempeter pri Gorici, ki
jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Branka Mevlja Turk, Gradnikove brigade
53, p.p. 28, Nova Gorica, zaradi izterjave
314,10 EUR, sklenilo:
dolžnici Nives Humar, Žnidarčičeva
ulica 34, Šempeter pri Gorici, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Branka Mevlja Turk, Gradnikove brigade 53, p.p. 28, 5000 Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 12. 12. 2011
VL 195424/2010
Os-1165/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana, ki ga zastopa
odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani,
d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti
dolžniku Josipu Starček, Kiefern Weg 6/3,
Scelach, ki ga zastopa odvetnik Borut Zajc,
Šestova ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave
444,92 EUR, sklenilo:
dolžniku Starček Josipu Pajduh, se na
podlagi 4. točke prvega 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 določi odvetnik Borut Zajc, Šestova ulica 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2012
VL 207467/2009
Os-1166/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj in Partnerji,
o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana,
proti dolžniku Senel Selcuk, Hacquetova
ulica 5, Ljub
ljana, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik odvetnik Sonny Beronja, Tavčarjeva ulica 13, Ljubljana, zaradi izterjave
310,97 EUR, sklenilo:
dolžniku Senelu Selcuk, Hacquetova
ulica 5, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Sonny Beronja, Tavčarjeva 13, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2011
P 3119/2010
Os-4807/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Alenki Klemenčič, v pravdni zadevi tožeče stranke: Relandi Izairi, Lipova
ulica 3, Ihan, ki jo zastopa Ferfolja, Ljubič
in partnerji o.p., d.n.o., odvetniška družba
v Ljubljani, zoper toženo stranko: 1. Gazi
Izairi, neznanega prebivališča in 2. Nusha
Grilj, Lipova ulica 3, Ihan, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Damjan Grilj, Lipova
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ulica 3, Ihan, zaradi izpodbijanja očetovstva,
dne 20. julija 2011, sklenilo:
za začasnega zastopnika prvotožene
stranke se imenuje odvetnik Lev Jager, Mestni trg 8, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2011
P 514/2010
Os-4808/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Irmi Kirin Zakrajšek, v pravdni zadevi
tožeče stranke: ml. Armin Nadarević, Glinškova ploščad 9, Ljubljana, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer Jasmin Nadarević, Zeljarska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Matej Ban, odvetnik v Ljubljani, zoper
toženo stranko: 1. Ekrem Demiri, naslov neznan, in 2. Almira Malkić, Glinškova ploščad
9, Ljubljana, zaradi izpodbijanja očetovstva,
dne 20. septembra 2011, sklenilo:
Za začasnega zastopnika prvo tožene
stranke se imenuje odvetnik Samo Jeras,
Tolstojeva 4, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2011
P 2293/2010
Os-4908/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Irmi Kirin Zakrajšek, v pravdni zadevi
tožeče stranke: Maje Halder Mihoci, Jakčeva
37, Ljubljana, ki jo zastopa Marta Petrovčič,
odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko:
Pradeep Kumar Halder, Jakčeva 37, Ljub
ljana, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mld. otroka, določitve stikov in preživnine,
dne 21. septembra 2011, sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
se imenuje odvetnica Alenka Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2011
VL 142758/2011
Os-5963/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljub
ljana, Zaloška
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol,
Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžniku
Nikoli Kacarski, Maroltova ulica 7, Ljubljana,
zaradi izterjave 4.717,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Nikoli Kacarski, Maroltova
ulica 7, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mitja Bartenjev, Kotnikova 29, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2011

Oklici dedičem
D 65/2011
Os-5412/11
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Francu Ihanu, rojenem 27. 10. 1799, umrlem 9. 12. 1888, iz Bukovice 27, Šentvid
pri Stični.

Po podatkih, ki jih je sodišču posredoval
Božidar Godnjavec, lastnik sosednje nepremičnine, zapustnik ni imel otrok, imel pa je
dve sestri in brata: Katarino Ihan (rojeno
20. 9. 1794), Marijo Ihan (rojeno 3. 9. 1803,
umrlo 3. 1. 1866) in Antona Ihana (rojenega
1. 1. 1802, umrlega 16. 1. 186). Sodišče
nima drugih podatkov o morebitnih dedičih.
V zapuščino sodi nepremičnina na parc.
št. 45, k.o. 1807 Temenica.
Sodišče zato na podlagi 103. in 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica na sodni
deski sodišča. Če se po preteku enega leta
od objave tega oklica ne bo zglasil noben
dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za
lastnino Republike Slovenije in izročilo pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 11. 2011
D 648/2009
Os-5214/11
Zapuščinska zadeva po pokojni Justini
Vodopivec, rojena Urbanc (Giustini Urgani), rojeni 1. 10. 1912, nazadnje stanujoči
v Trstu, Via d´industria 5, umrli 31. 1. 1985,
in ki ni zapustila oporoke. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se
priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Vena Pilona 14, 6000 Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2011
D 224/2011
Os-1025/12
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Pečar Ivanu, sinu Kristjana, imenovan Bertes,
neznanega bivališča, razglašen za mrtvega
s sklepom tega sodišča, opr. št. N 33/2010,
in določenim datumom smrti 9. 12. 2011.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a,
6271 Dekani, tel. 00386/51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 12. 2011
D 260/2011
Os-1026/12
Zapuščinska zadeva: po pokojni Štefančič Roži (Mariji), rojeni 18. 1. 1901, nazadnje
stanujoči Škofije 12, razglašena za mrtvo
s sklepom tega sodišča, opr. št. N 147/2009,
in določenim datumom smrti 19. 1. 1971.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a,
6271 Dekani, tel. 00386/51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 12. 2011
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D 516/2010
Os-1059/12
Franc Križmančič (Francesco Crismani),
po poklicu /, iz Trsta, Italija, je dne 20. 11.
1974 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne zglasi noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran,
tel. 00386/40-710-402.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 2012
D 317/2010
Os-1060/12
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Barut
Jožefu, sinu Ivana, rojenem 22. 2. 1891, nazadnje stanujočem v Gabrovici 17, umrlem
19. 2. 1960.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica
Mirjana Djurković, odvetnica v Kopru, Kolodvorska cesta 1, tel. 05/639-73-86.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 1. 2012
D 25/2011
Os-5994/11
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni
Renier v zapuščinski zadevi po dne 31. 12.
2010 umrlem Martinu Krevlju, sinu Antona,
rojenem 12. 8. 1950, nazadnje stanujočem
Rožno 42, p. Brestanica, podaje oklic;
zakoniti dedič, po pokojnem Martinu
Krevlju, rojenem 12. 8. 1950, nazadnje
stanujočem Rožno 42, p. Brestanica, zapustnikov polbratranec Marko Nedeljković,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Šaranovičeva cesta 36a, p. Domžale, se poziva,
da v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in
v Uradnem listu RS, priglasi svoje pravice
do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 27. 12. 2011
II D 1952/2011
Os-1121/12
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Grba Milanu,
rojenem 13. 10. 1911, upokojencu, poročenem, nazadnje stanujočem v Mariboru,
Ulica Frana Kovačiča 3.
Sodišče poziva vse morebitne zakonite dediče, zlasti morebitne zapustnikove
nečake oziroma nečakinje (imena, priimki
in naslovi niso znani), da se priglasijo v zapuščinski postopek in predložijo dokazila
o tem, da izpolnjujejo pogoje dedovanja
v zapuščinskem postopku po pokojnem
Grba Milanu.
Po preteku enega leta pa sodišče opravi
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2012
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D 628/2011
Os-1092/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Fait (Fajt)
Mariji, rojeni Vičič, Renče 138, Renče, ki
je bila s sklepom Okrajnega sodišča v Novi
Gorici, opr. št. N 28/2009 z dne 13. 7. 2010,
razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa je
bil določen 8. 2. 1938.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 12. 2011
D 83/2011
Os-4902/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 83/2011 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Tomu Pazman, rojenem
13. 7. 1903, umrl 28. 10. 1988, nazadnje
stanujoč Markovičeva 39, Varaždin, Republika Hrvaška.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Korenjak.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnika, 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 28. 9. 2011

Oklici pogrešanih
N 35/2011
Os-1006/12
Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni
zadevi predlagatelja Plinovodi, družba za
upravljanje s prenosnim sistemom d.o.o.,
Cesta ljubljanske brigade 11/b, Ljubljana, ki
ga zastopa Odvetniška pisarna odvetnice
Barbare Pakiž, odvetnik Peter Pakiž, Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi izdaje odločbe
o razglasitvi za mrtvega pogrešanca Antona
Košenina, z zadnjim prebivališčem Gomilsko 13, Gomilsko, rojenega 6. 6. 1897, o katerem ni znano drugega, kot da je vpisan kot
solastnik nepremičnine parc. št. 973, k.o.
990 – Trnava do 480/188093. Pogrešanega
se poziva, da se v treh mesecih po objavi
tega oklica oglasi sodišču, prav tako pa se
pozivajo vsi, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica in objavi na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem roku treh me
secev pogrešani ne bo oglasil in tudi ne
bo drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je
pogrešanec še živ, bo sodišče po poteku
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tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 27. 12. 2011
N 31/2011
Os-1007/12
Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni
zadevi predlagatelja Plinovodi, družba za
upravljanje s prenosnim sistemom d.o.o.,
Cesta ljubljanske brigade 11/b, Ljubljana, ki
ga zastopa Odvetniška pisarna odvetnice
Barbare Pakiž, odvetnik Peter Pakiž, Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi izdaje odločbe
o razglasitvi za mrtvo pogrešanko Marjeto
Košenina, z zadnjim prebivališčem Gomilsko 13, Gomilsko, rojena 23. 2. 1895, o kateri ni znano drugega, kot da je vpisana kot
solastnica nepremičnine, parc. št. 973, k.o.
990 – Trnava, do 480/188093. Pogrešano
se poziva, da se v treh mesecih po objavi
tega oklica oglasi sodišču, prav tako pa se
pozivajo vsi, ki kaj vedo o njenem življenju,
da to sporočijo sodišču v treh mesecih po
objavi tega oklica in objavi na oglasni deski
tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem roku treh mesecev pogrešana ne bo oglasila in tudi ne bo
drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je pogrešana še živa, bo sodišče po poteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 27. 12. 2011

Kolektivni delovni spori
X Pd 160/2011
Os-1193/12
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Oddelek v Kranju na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS,
št. 2/04 in nadaljnji) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Adria Airways,
Slovenski letalski prevoznik, d.d., zaradi kršenja pravic članov Združenja kabinskega
osebja posadk letal Slovenija, iz naslova
obračuna in izplačila plač po podjetniški kolektivni pogodbi (ugotovitev kršitev določb
KP in obračuna in izplačila razlik v plačah).
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok je razpisan na
dan 17. 2. 2012, ob 10. uri, soba št. 6, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Oddelek v Kranju, Nazorjeva 1, Kranj.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne
11. 1. 2012.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Oddelek v Kranju
dne 16. 1. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bavčar Vedrana, Ivana Suliča 14 a,
Šempeter pri Gorici, zavarovalno polico, št.
50500050163, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng-325365
Bezjak Polona, Zimica 95B, Zgornja Korena, zavarovalno polico, št. 50500075969,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnn-325283
Cvetko Verčko Damjana, Žaucerjeva
ulica 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500023437, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnl-325360
Doljak Branko, Bukovica 54B, Volčja
Draga, zavarovalno polico, št. 5050002571,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gng-325340
Džamdžić Marija, Košenice 43, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500130724,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnl-325285
Heler Mark, Zimica 49A, Zgornja Korena,
zavarovalno polico, št. 50500085724, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny-325372
Horvat Metka, Runkova 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 70000040879, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-325294
Jerman Marko, Mlaka 38C, Komenda,
zavarovalno polico, št. 50500047641, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh-325339
Kaštrun Tanja, Preradovićeva ulica, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500082280, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-325316
Knap Urška, Trzinska cesta 28A, Mengeš, zavarovalno polico, št. 50500101219,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz-325346

Trbovc Rok, Ponikva 21A, Ponikva, zavarovalno polico, št. 50500070070, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn-325308
Žaren Melita, Golek 17, Krško, zavarovalno polico, št. 50500014377 (polica
ŽZ), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnw-325374

Spričevala preklicujejo
Alić Senad, Poljanska cesta 66, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1983.
gnx-325323
Brajdih Maja, Ulica 25. maja 81, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1997.
gnx-325373
Centa Blanka, Nova ulica 8, Koper - Capodistria, indeks, 1., 2. in 3. letnika AT Trgovske šole, izdala Ekonomska srednja Koper,
leto izdaje 1986. gnr-325287
Čelik Alma, Cesta na Plužne 7, Cerkno,
indeks, št. 18021258, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2002. gnb-325370
Červek Vanja, Ob Grosupeljščici 17,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano
leta 1982, izdano na ime Jesih. gnb-325345
Dević Miladin, Brodarska ulica 14, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole Trbovlje, št. 2, izdano leta 1996.
gnu-325326
Dizdarević Naila, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, indeks, št. 12130265030, izdala Višja strokovna šola, Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.
gnm-325359

elektro in računalniške šole, Nova Gorica.
gnv-325350
Jesenko Matej, Jesenova ulica 2A,
Domžale, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010.
gnk-325286
Kohek Karmen, Novo polje c. XVI/4, Ljubljana - Polje, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole,
izdano leta 2007. gnt-325331
Konkolič Gašper, Milčinskega 10, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Celje - Poklicne in tehnične strojne
šole, smer - strojni tehnik, izdano leta 2001.
gnu-325276
Kovačič Matej, Staje 9, Ig, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000.
gne-325317
Kumer Sebastjan, Koroška cesta 4, Ravne na Koroškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ Maribor, izdana leta 2003, 2004 in
2005. gnm-325284
Kurtić Mirzela, Polje 23, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje, izdani leta 2001, 2002, izdano na ime Mešić.
gnp-325306
Lešnik Darjan, Zgornja Korena 44, Zgornja Korena, spričevalo za poklicno maturo
Srednje elektro-računalniške šole Maribor,
izdano leta 2004. gnd-325343
Mahkovec Dunja, Mesarska 26, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem (tur. tehnik), št.
3/t, izdano leta 1993. gnm-325309
Novinić Antun, Potočna 8, G. Kraljevec,
40315 Mursko središče, Hrvaška, spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne šole Lendava,
izdano leta 1969. gnt-325377

Lesjak Davor, Celjska cesta 42, Laško,
zavarovalno polico, št. 50500085235, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt-325277

Drnovšek Gregor, Ulica Maksima Gorkega 9, Celje, spričevalo 4. letnika Srednje
tehnične in poklicne šole Trbovlje, izdano
leta 1990. gno-325282

Nuspahić Sabina, Vrhovčeva cesta 40,
Log pri Brezovici, spričevalo o zaključnem
izpitu, izdalo Izobraževalno središče Miklošič v Ljubljani, izdano leta 2007. gnt-325352

Lesjak Davor, Celjska cesta 42, Laško,
zavarovalno polico, št. 50500085239, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-325278

Fijavž Bojana, Gornja vas 6, Stranice,
indeks, št. 81492000, izdala EPF Maribor.
gnx-325298

Lovšin Andrej, Stopniška pot 1A, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št.
50500028003, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny-325322

Grobelnik Branimir, Št. Jurij 83, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Oskar Kovačič. gnd-325318

Podlesnik Saša, Cankarjeva 20, Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra »Vojvodina«, Tolmin, št. osebnega
lista: I. PED 425, izdano leta 1987, izdano
na ime Žen. gni-325338

Lugarić Miran, Slake 8, Podčetrtek, zavarovalno polico, št. 50500059322, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gng-325315

Hočevar Vesna, Partizanska 1D, Škofja Loka, spričevalo 7. razreda OŠ Petra
Kavčiča, Škofja Loka, izdano leta 1989.
gnj-325312

Majkič Marija, Zabiče 29B, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št. 50500123456, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb-325295

Istenič David, Idrsko 40A, Kobarid, spričevalo 3. letnika Tehniškega šolskega centra Nova Gorica, Srednje elektro in računalniške šole, Nova Gorica. gnw-325349

Rnjak Anja, Košiše 8B, Kamnik, zavarovalno polico, št. 50500037277, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc-325344

Istenič David, Idrsko 40A, Kobarid,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega šolskega centra Nova Gorica, Srednje

Radić Aleksandar, Kraigherjeva ulica 6,
Celje, spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Frana Roša, Celje, št. 65276097, izdano
leta 2010. gnz-325296
Steinacher Mihael, Gmajna 6, Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, št. 659, izdano leta
2001. gnr-325304
Stupan Gregor, Laze 48, Logatec,
spričevala 1., 2. in 3. letnika, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska
šola v Ljubljani, leta 2002, 2003 in 2004.
gnf-325366
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Šega Marjan, Grčarice 11, Dolenja vas,
spričevalo o končani OŠ dr. Franceta Prešerna, izdano leta 1988. gnf-325341
Škofic Nadja, Orehovlje 24, Kranj, indeks, št. 50100067, izdala Teološka fakulteta Ljubljana, leto izdaje 2010. gnr-325279
Štefanec Gregor, Črešnjevci 74, Gornja
Radgona, spričevalo poklicne mature Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 2007. gnv-325375
Tomić Sandra, Cankarjeva 1A, Velenje,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Velenje, Šole za storitvene dejavnosti, izdano
leta 2011. gnq-325280
Tomšič Matej, Zgornje Pirniče 2A, Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška Litostroj, izdano leta 1996.
gnx-325348
Turk Aljaž, Trata III/2, Kočevje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Kočevje,
izdana leta 2001, 2002 in 2003. gnj-325337
Vuk Petra, Trubarjeva 26, Celje, spričevalo 3. letnika Poslovno-komercialne šole
Celje, izdano leta 2008. gnz-325371
Zehirović Edina, Zaloška cesta 23F, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Cene
Štupar - Centra za permanentno izobraževanje, izdano leta 2007. gns-325328
Žagar Petra, Ponova vas 74, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, št. 305,
izdano leta 1994. gnu-325376

Drugo preklicujejo
AGM Debevec Frančišek Debevec s.p.,
Brezovica pri Borovnici 2A, Borovnica, licenco št. 009316, za vozilo M.A.N., ser. št.
O0309441, reg. oznako LJ P1-17E, rok veljavnosti 12. 9. 2013. gne-325367
ATIS d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, dovolilnico za cestni promet za
Ukrajino - tranzitno, z oznako 804/03, št.
1893265. gnh-325289
Bećiragić Elmir, Jakopičeva 19, Kamnik,
certifikat, izdala Agencija za promet d.o.o.,
številka 709/8400.002.4.1.. gnf-325320
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226/2010, izdano 18. 1. 2010, za voznika
Zorana Antonića, z veljavnostjo do 15. 12.
2010, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gns-325353
GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/BGD27-24120/2008, izdano 6. 6. 2008, za voznika
Bojana Pejića, z veljavnostjo do 20. 5. 2009,
izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-325354
GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/AD27-22702/2010, izdano 18. 6. 2010, za voznika
Darka Prodanovića, z veljavnostjo do 11.
6. 2011, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnq-325355
GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/BGD27-46046/2008, izdano 10. 10. 2008, za voznika
Predraga Mihajlovića, z veljavnostjo do 15.
9. 2008, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije.. gnp-325356
GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/BGD27-2119/2009, izdano 12. 1. 2009, za voznika
Safeta Delalića, z veljavnostjo do 13. 8.
2009, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gno-325357
GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/MJ27-27370/2008, izdano 19. 12. 2008, za voznika
Danijela Jugovića, z veljavnostjo do 14. 7.
2009, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnn-325358
Ilic Amadea Karin, Alešovčeva ulica 27, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21070953, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnj-325362
Jenko
Mitja,
Mačkovo
naselje 28, Šenčur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029141000, izdajatelj Cetis.
gnw-325324
Jurlin Tonči, Zarnikova ulica 9, Ljubljana,
knjižico vojnega invalida za znižano vožnjo,
številka 001922, izdana 6. 7. 2003, izdala
UE Ljubljana. gne-325292
Jus Katja, Cesta 8. maja 2, Log pri Brezovici, študentsko izkaznico, št. 37000776,
izdala Veterinarska fakulteta, Univerza v
Ljubljani. gny-325347

Brčič Janja, Ulica Florjana Pohlina 2, Žalec, študentsko izkaznico, št. 21110070, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnd-325368

Korošec Klavdija, Brnica 64, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 18100852, izdala
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
gnu-325301

Dremelj Marta, Ljubljanska cesta 2, Škofja Loka, službeno izkaznico inšpektorja in
značko, registrska številka 0552, izdajatelj
Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
Ljubljana. gns-325307

Košir Erika, Stranska vas 4, Dobrova,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
učitelja strokovno teoretičnih predmetov na
srednjih šolah, izdalo Ministrstvo za šolstvo
in šport, leta 1991. gnc-325369

Frlan Tine, Predmost 4, Poljane nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št. 20050078,
izdala Pravna fakulteta. gnr-325329

Krivec Nina, Zgornje Pirniče 5a, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnz-325321

Gantar Martin, Čekovnik 15, Idrija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jurija Vege
Idrija. gnq-325305
Gornjak Ana, Opekarniška cesta 12f,
Celje, študentsko izkaznico, št. 71102384,
izdala Biotehniška fakulteta. gnf-325291

KS Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2,
Ilirska Bistrica, štampiljko okrogle oblike,
v zunanjem krogu ima na zgornji polovici
napis OBČINA ILIRSKA BISTRICA, v notranjem krogu pa napis KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA. gnu-325351

GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/SŠD27-2-

Lazanski Robert, Zaloška 98, Ljubljana,
licenco odgovorne osebe za prevoz v ce-

stnem prometu, št. 619599, izdalo Ministrstvo za promet. gnc-325319
Maleš Jure, Bratovževa ploščad 36, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20030305,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnh-325364
Marjan Kohek s.p., Bakovci, Partizanska
ulica 31, Murska Sobota, licenco skupnosti, št. 006696, ser. št. 03000164, izdana
5. 9. 2007, z veljavnostjo do 16. 10. 2012.
gnd-325293
Mattrans Beltinci d.o.o. - v stečaju,
Jugovo 44, Beltinci, nacionalno licenco
G0002018/03143 in obeh izvodov licence.
gnt-325302
Muri Ana, Zgornje Jezersko 74, Zgornje Jezersko, študentsko izkaznico, št.
41040201, izdala Medicinska fakulteta.
gno-325332
Oberč Branko s.p. Botrans, Marnova ulica 33, Zagorje ob Savi, izvod licence skupnosti 006416/004, izdala OZS 2. 6. 210,
veljavna do 9. 7. 2012. gnm-325313
Omerović
Edin,
Rudarska
cesta 2B, Velenje, voznikovo kartico, št.
1070500002999003. gne-325342
Pogačar Blaž, Na Mlaki 6, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 19422291, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnw-325299
Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica
116B, Črenšovci, dovolilnico, št. 0002023,
za državo Hrvaško, oznaka države HR.
gny-325297
Pupovac Aleksander, Zagradišče 4 c,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500031227000, izdal Cetis Celje.
gni-325363
Radovanović Dobrivoje, Laze Lazarevića 8, 11 000 Beograd, Srbija, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011808002,
izdajatelj Cetis d.d. gnl-325310
Ramić Haris, Kettejeva ulica 7, Domžale,
potrdilo o opravljenem pripravništvu za medicinskega brata. gni-325288
Rijavec Danijel, Preglov trg 1, Ljubljana, preklic certifikata za NPK varnostnik z
dne 14. 7. 2010, z oznako C60273/2010.
gns-325303
Ristić Dalibor, Kumarjeva 4, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 09995319, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet, UL.
gnx-325327
Robert Grudnik s.p., Celjska cesta 56,
Vojnik, licenci, št. 008841/001 - 00307358
in 008841/003 - 00307360, z veljavnostjo
do 13. 3. 2013. gnn-325333
Rođaković Željko, Celovška 166, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za poklic
natakar, izdala Gostinska šola v Ljubljani,
leta 1980. gnm-325334
Rolih Franko, Smrjene 163b, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500016332000. gng-325290
Romih Vojko, Žiče 48 a, Loče pri Poljčanah, potrdilo iz V.D.T.P (za traktor), izdala Kmetijska šola Šentjur, leta 1996.
gnk-325361
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Smuk Tatjana, Podpeška pot 10, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 83054871, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor.
gnh-325314
Šuštar Marjan, Neubergerjeva ulica 21,
Ljubljana, preklic izkaznice za gluhe osebe,
št. 571-1-13/2003-16, izdalo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve. gnk-325311
Turk Nina, Imeno 67, Podčetrtek,
študentsko izkaznico, št. 37000825, izdala
Univerza v Ljubljani. gnv-325300
Vidmar Aleš, Javorje 51, Poljane nad
Škofjo Loko, certifikat NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica, z oznako C16, izdala
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega
varovanja, leta 2006. gnp-325281
Voljč Tomaž, Cesta Dolomitskega odreda 86E, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19459807, izdala Ekonomska fakulteta.
gnl-325335
Voštinić Nina, Preglov trg 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20950526, izdala
Pravna fakulteta. gnq-325330
Zalokar Petra, Količevo 27, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Domžale. gnv-325325
Završnik Rok, Novo Polje, Cesta II/5B,
Ljubljana - Polje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Moste. gnk-325336
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