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Leto XXII

Javni razpisi
Št. 5100-1/2012-1
Ob-1499/12
Na podlagi 126. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
ZDru-1, 112/07 in 9/11), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju
kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93, MP,
št. 4/93) in Protokola osemnajstega zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za izbiro povezanih dejavnosti (Program
povezanih dejavnosti PROTEUS), podpisanega 5. decembra 2011, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta cesta 30, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Francosko republiko
Program PROTEUS v letih 2013–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2013–2014.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali

aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati
mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih
programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11).
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo
mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede
enaka 1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Franciji: Egide na spletnem
naslovu http://www.egide.asso.fr. Kontaktna
oseba na francoski strani je gospa Marguerite de la Rochefoucauld, e-mail: marguerite.delarochefoucauld@egide.asso.fr.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za
razpise, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-5 z dne
21. 12. 2011.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Francosko republiko, v nadaljnjem besedilu:
skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo
ob koncu leta 2012. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan
upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2013–2014 znaša okvirno 50.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2013–2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih v Francoski republiki;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih
podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljub
ljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do
14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.250 EUR mesečno;
– dnevnice za francoske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa
21,39 EUR;
8. Agencija bo sofinancirala dejanske
stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije francoskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške
za svoje zdravstveno zavarovanje.
9. Predvideni čas izvajanja razpisa je
od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2014.
10. Način, oblika in rok za predložitev
prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2012 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima
podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena
oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim
podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene
in digitalno podpisane ter oddane na spletni
portal do ponedeljka, 21. 5. 2012 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker
lahko pride do preobremenjenosti strež
nika.
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10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) Prijavo na javni razpis je potrebno
izpolniti kot Prijavo na obrazcu ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2012 na spletnem
portalu ARRS eObrazci ter oddati v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene
osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Francosko republiko Program
PROTEUS v letih 2013–2014« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena in oddana
na spletnem portalu ARRS eObrazci do ponedeljka, 21. 5. 2012, do 12. ure in v pisni
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do ponedeljka, 21. 5. 2012, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do ponedeljka, 21. 5. 2012, do 12. ure (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (10.1.) – elektronska; točka
(10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 4/11 in 72/11).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 1. 6. 2012 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega
razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2012.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani
agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 14/2012
Ob-1510/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi
spremembami; Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7.
2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ
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L 210/2006) z vsemi spremembami; Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 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 (v
nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES); Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (OJ L 210/2006)
z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi
87. in 88. člena Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2006) z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba 1998/2006/ES);
Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS,
št. 61/04 in 22/07); 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); Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo in 110/2011
– ZDIU12); 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 in 4/11); Uredbe o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 (potrjen s strani
Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št.
potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001); Priglašene sheme pomoči po pravilu »de minimis«
»Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg
dela«, št. priglasitve M003-5022860-2010,
M003-5022860-2010/I z dne 23. 3. 2011
z vsemi spremembami; Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 303-17/2010-33 z dne 1. 6.
2010; Odločbe št. OP RČV/1/2/08-0-MDDSZ
organa upravljanja o dodelitvi sredstev za
program »Vseživljenjska karierna orientacija
za delodajalce in zaposlene« z dne 22. 9.
2011 z vsemi morebitnimi spremembami
(v nadaljevanju: Odločba) in Pogodbe št.:
2611-11-038108 o sofinanciranju operacije
»Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« z dne 26. 9. 2011
z morebitnimi aneksi Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vseživljenjske karierne
orientacije za delodajalce in zaposlene
1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je omogočiti
karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih
s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev
vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev
in kakovost razvoja njihovih karier. S sistematičnim in načrtovanim pristopom razvoja
zaposlenih skozi daljše obdobje se bo po eni
strani omogočilo podjetjem, da bodo zaradi upoštevanja ciljev in interesov imela motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno
silo, po drugi strani pa pripomoglo k večji
učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj
je uspešnost podjetja odvisna predvsem od

zaposlenih, njihovega znanja, usposobljenosti in motiviranosti.
Cilji javnega razpisa so:
– vzpostaviti oziroma prenoviti temeljni
kadrovski proces razvoja kadrov pri delodajalcih in ga umestiti v poslovno strategijo
podjetja;
– zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem
človeških virov v podjetjih, in usposobljenost
zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja
in načrtovanja karierne poti;
– povečati motiviranost in prilagodljivost
zaposlenih pri delodajalcih (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
– povečati mobilnost na trgu dela in zaposlitvene možnosti zaposlenih (ne le napredovanja navzgor, tudi razvoj novih smeri
karier …);
– zagotoviti informiranost ter obveščenost
delodajalcev in njihovih zaposlenih o VKO ter
hkrati povečati ozaveščenost delodajalcev
o pomenu vlaganj v razvoj človeških virov;
– povečati prilagodljivost ter konkurenčne prednosti podjetij.
Ciljna skupina so vsa podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji, zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po
veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – Skl. US;
v nadaljevanju: ZGD-1), ali osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ter
njihovi zaposleni.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
projektov vseživljenjske karierne orientacije
za delodajalce in zaposlene, kar predstavlja
izvajanje operacije v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. Razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti«; prednostne usmeritve 1.2.
»Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.
Upravičene aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa:
Vlagatelji lahko uveljavljajo sofinanciranje
stroškov v okviru naslednjih sklopov, aktivnosti in njihovih podaktivnosti:
Sklop A: Postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov:
Aktivnost 1: Izdelava analize stanja in
opredelitev potreb za celovit razvoj kadrov
(seznanitev z instrumenti za razvoj kadrov
ter priprava akcijskega načrta glede na potrebe):
– opredelitev osnovne vizije podjetja, dolgoročnih ciljev, ključnih dejavnikov uspeha
ter izdelava analize stanja (analiza obstoječih
kompetenc zaposlenih in njihove uporabe pri
delu) in priprava akcijskega načrta za razvoj
kadrov.
Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno in izvedbeno delo, namenjeno ključnemu
kadru1 za izvajanje nalog, povezanih z razvojem kadrov v podjetju.
Aktivnost 2: Vzpostavitev ali prenova temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (ohranjanje, motiviranje, razvoj zaposlenih):
– vzpostavitev kadrovske evidence;
– sistemizacija delovnih mest;
1
Ključni kadri so zaposleni v podjetju, odgovorni za izvajanje nalog, povezanih z razvojem
kadrov. To so lahko menedžerji, linijski vodje,
kadrovski strokovnjaki ter drugi zaposleni, kot
npr. mentorji.
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– izdelava modela kompetenc podjetja
oziroma kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev kompetenčnih nivojev;
– izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela (priprava vprašalnikov in drugih orodij za izvajanje letnih in
razvojnih razgovorov, strukturirani intervju,
spremljanje kadrov);
– uvedba ali prenova pravilnikov ter notranjih aktov podjetja.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje2, namenjeno ključnim kadrom, ter
kot svetovalno in izvedbeno delo za vzpostavitev temeljnega kadrovskega procesa
v podjetju.
Sklop B: Usposabljanje delodajalcev in
zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih:
Aktivnost 1: Ocenjevanje kompetenc zaposlenih in izdelava razvojnega načrta na
delovnem mestu:
– izvedba ocenjevanja zaposlenih in
analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih
znanj (s testiranji in drugimi orodji, s pomočjo katerih se ugotavljajo osebnostne,
intelektualne, verbalne sposobnosti, poklicni cilji, karierna sidra za potrebe izdelave
osebnih in kompetenčnih profilov delovnih
mest);
– usposabljanje za izvajanje letnih ali razvojnih razgovorov ter intervjujev (metoda
360 stopinj, analiza povratne informacije ...);
– izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno ključnim kadrom, ter kot
svetovalno in izvedbeno delo za izvedbo
ocenjevanj, testiranj, izdelave razvojnega
načrta na delovnem mestu ipd.
Aktivnost 2: Izdelava načrta osebnega in
poklicnega razvoja zaposlenih:
– profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov, potencialov, preferenc
in kompetenc s pomočjo testiranj in drugih
orodij ter izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno ključnim kadrom, ter kot
svetovalno in izvedbeno delo za profiliranje
in izdelavo načrta osebnega in poklicnega
razvoja zaposlenih.
Aktivnost 3: Osebni in poslovni coaching:
– izvajanje individualnega coachinga;
– izvajanje skupinskega coachinga (namenjen za time v podjetju).
Ta aktivnost se bo izvajala kot svetovalno in izvedbeno delo, namenjeno ključnim
kadrom in ostalim zaposlenim.
Sklop C: Usposabljanja, delavnice ali treningi na področju motivacije, osebnega in
kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih:
Aktivnost 1: Izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov na področju motivacije,
osebnega razvoja ter pridobivanja »mehkih«
kompetenc zaposlenih:
– izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov na naslednjih področjih: motivacija,
samomotivacija, osebni razvoj, veščine samoorganizacije oziroma osebne učinkovitosti, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje, ustvarjalno mišljenje, timsko delo, motivacija za
učenje, povečanje fleksibilnosti, ugotavljan2
Za usposabljanje se v okviru vseh treh
sklopov štejejo izobraževanje, usposabljanje,
treningi in delavnice.
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je lastnih potencialov, upravljanje s stresom
ter upravljanje s časom.
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim.
Aktivnost 2: Izvedba usposabljanj, delavnic ali treningov za pridobitev veščin vodenja kariere oziroma kariernega razvoja
zaposlenih:
Ta aktivnost se bo izvajala kot usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim.
Vlagatelji lahko glede na svoje stanje na
področju razvoja kadrov oziroma skladno
s svojimi potrebami kandidirajo za sofinanciranje stroškov za izvajanje aktivnosti ločeno po vsebinskih sklopih A, B ali C oziroma
skupaj za vse sklope. Pri tem morajo upoštevati posebne pogoje, navedene v točki
3.2 tega javnega razpisa.
Storitve lahko izvajajo izključno izvajalci
vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO) s seznama, ki je
vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa
za izbor izvajalcev VKO (Uradni list RS,
št. 88/11). Seznam izvajalcev VKO je objavljen na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si in se bo sprotno ažuriral v skladu
z roki, določenimi za oddajo vlog v Javnem
razpisu za izbor izvajalcev VKO.
Sklad si pridržuje pravico, da presoja
o ustreznosti vsebine izvedenih aktivnosti.
V primeru ugotovitve neupravičenih stroškov pri izvedbi aktivnosti oziroma izvedbe aktivnosti, ki se posredno ne navezujejo
na predmet javnega razpisa, sklad stroškov
ne bo poravnal. Primeri neupravičenih aktivnosti, katerih stroškov sklad ne bo poravnal,
so sledeči:
Neupravičene aktivnosti za sklopa A in
B so na primer:
– pridobivanje, selekcija in izbor kandidatov;
– »headhunting« (iskanje in motiviranje
določenega človeka za določeno delovno
mesto);
– svetovanje in izvajanje aktivnosti na
delovnopravnem področju;
– obračun plač in osebnih prejemkov;
– posredovanje dela dijakom in študentom;
– svetovanja na področju zdravstvenega varstva, varstva pri delu in socialne
varnosti;
– vzpostavljanje sistema internega prenosa znanja (usposabljanje mentorjev itd.);
– razvoj in implementacija kadrovskih
informacijskih sistemov ter s tem povezana
usposabljanja zaposlenih itd.
Neupravičene aktivnosti za sklop C so
na primer:
– usposabljanja, vezana na pridobitev
delovno specifičnih kompetenc (npr. prodajne veščine, pospeševanje prodaje, reševanje reklamacij, obdelava materialov, računovodski standardi, poznavanje zakonov,
projektni menedžment...)
– jezikovni tečaji;
– računalniški tečaji in vsa izobraževanja
ali usposabljanja v povezavi z informacijsko
tehnologijo;
– nakup literature;
– tečaji na temo pisanja življenjepisa;
– usposabljanja s področja projektnega
vodenja, poslovne analitike itd.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji:
Na javnem razpisu lahko kandidira pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje
splošne pogoje:
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– je registrirana po ZGD-1 ali opravlja
dejavnost kot samostojni podjetnik in je
vpisana v Poslovni register Slovenije in ni
oseba javnega prava, to je javna agencija,
javni sklad, javni zavod in javni gospodarski
zavod, ter druge osebe javnega prava, ki so
neposredni ali posredni proračunski porabniki, in podjetja, ki poslujejo:
– pod A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo
in ribištvo (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o standardnih klasifikacijah dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) – v nadaljevanju SKD;
– podjetja, ki so v težavah po Zakonu
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 51/11);
– podjetja, ki poslujejo kot sobodajalci,
in osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ter njihovi zaposleni;
– je registrirana za opravljanje svoje
dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj dve
leti pred rokom za oddajo vlog na ta javni
razpis, kar je razvidno iz uradnih evidenc;
– z zaprošenimi sredstvi ne bo presegla
dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po
pravilu »de minimis«;
– ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja dejavnosti, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku;
– ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge dajatve, določene z veljavno zakonodajo;
– ima ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolaga
z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
– ni kršila določil o nenamenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev;
– odgovorna oseba oziroma zakoniti zastopnik 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);
– za projekt, za katerega podaja vlogo, ni
prejela pomoči iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).
3.2. Posebni pogoji
Poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev
mora vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje
posebne pogoje:
– vlagatelj mora vlogo oddati vsaj za dva
sklopa, pri čemer mora nameniti najmanj
30 % zaprošenih sredstev za aktivnosti sklopa C (usposabljanja, delavnice ali treningi
na področju motivacije, osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih«
kompetenc zaposlenih);
– mikro podjetja, ki imajo od 1 do vključno 4 zaposlene, lahko oddajo vlogo samo
za aktivnosti iz sklopa B (usposabljanje
delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se
neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih) in sklopa C (usposabljanja,
delavnice ali treningi na področju motivacije,
osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih).
Izpolnjevanje pogojev bodo vlagatelji
potrdili z Izjavo vlagatelja o izpolnjevanju
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pogojev javnega razpisa (del obrazca Vloga
za projekt v razpisni dokumentaciji). Vlagatelji s podpisom izjave skladu dovoljujejo,
da v uradnih evidencah državnih organov
in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem
javnem razpisu.
Z namenom pospešitve postopka izbora
sklad predlaga, da vlagatelj od pristojnega
davčnega urada pridobi potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih
dajatvah, ki ni starejše od meseca dni od
dneva oddaje vloge. Sklad v tem primeru ne
bo izvedel dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti, razen
v primerih suma nepravilnosti.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev vlagatelja, lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Ne glede na zgoraj navedeno, pa do
sredstev po tem javnem razpisu, skladno
s pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de
minimis«, niso upravičeni prijavitelji oziroma njihovi projektni partnerji iz dejavnosti,
opredeljenih v 1. členu Uredbe Komisije
(ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« z vsemi spremembami
(v nadaljevanju: Uredba 1998/2006/ES). To
so pravne osebe iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, predelave in trženja kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (pod
pogoji, določenimi v točki (i) in (ii) točke
(c) 1. člena Uredbe 1998/2006/ES), izvozne
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo in podjetja v težavah (t.j. podjetja,
ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah) ter kadar gre
za pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga
ali za pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog
se bodo uvrstili vlagatelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene splošne in posebne
pogoje.
4. Obvezna dokumentacija vloge
Formalno popolna vloga je žigosan in
s strani odgovorne osebe vlagatelja podpisan obrazec
Vloga za projekt, ki vsebuje:
– podatke o vlagatelju;
– seznam odobrenih oziroma zaprošenih
sredstev po pravilu »de minimis«;
– podatke o projektu;
– Izjavo vlagatelja o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa.
Prijavni obrazec (Vloga za projekt) je objavljen na spletni strani sklada http://www.
sklad-kadri.si. Vlagatelj mora prijavni obrazec izpolniti elektronsko neposredno na
spletni strani sklada. Pri izpolnjevanju mora
vlagatelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba na sklad poslati v tiskani obliki, hkrati pa ga poslati tudi
elektronsko na naslov: vloga.vko@sklad-kadri.si, na način kot je določen v obrazcu.
Če vlagatelj vloge ne pošlje elektronsko neposredno preko spleta, mora vlogi,
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ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec
tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM ali
USB-ključ).
5. Pristojnosti, odgovornosti in naloge
vlagateljev, izbranih na javnem razpisu
Na podlagi izdanega sklepa o izboru
mora vlagatelj:
– izvajati projekt s skrbnostjo dobrega
gospodarja;
– dodeljena sredstva uporabiti strogo namensko in izključno za izvajanje upravičenih
aktivnosti;
– izvesti aktivnosti VKO v skladu z vlogo
oziroma sklad obvestiti o odstopanjih od potrjenega projekta;
– v projekt vključiti samo svoje zaposlene, kar vključuje tudi delodajalca v primeru
samostojnega podjetnika, če ta ni zaposlen
pri drugem delodajalcu;
– skladu po elektronski pošti pred pričetkom usposabljanj oziroma delavnic v okviru
sklopa C vsaj 3 delovne dni vnaprej sporočati točen termin in lokacijo;
– skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti
o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in Navodili
sklada o izvajanju projektov (v nadaljevanju:
Navodila sklada) izvajati naloge informiranja
in obveščanja javnosti o projektu;
– voditi ločen knjigovodski sistem oziroma zagotoviti ustrezno revizijsko sled za
izvajanje projekta;
– izbirati izvajalce VKO za izvedbo storitev iz seznama izvajalcev VKO ter določiti
medsebojne pravice in obveznosti s pogodbo;
– pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo z navodili predpisal
sklad, ter na njegovo zahtevo pripraviti izredna poročila s predpisano vsebino in rokom
izdelave;
– zagotavljati, da se vsi dokumenti, ki so
za to potrebni, hranijo v skladu z 90. členom
Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter Zakonom
o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06);
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih
določil ali dvojnega financiranja projekta
s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi od datuma prejema do
datuma vračila sredstev;
– če je že prejemnik sredstev po shemi
»de minimis«, spremljati porabo sredstev in
o tem poročati skladu ter v primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu
»de minimis« prejeta sredstva v celoti vrniti.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge vlagateljev, ki bodo izbrani na javnem
razpisu, so natančneje določene v pogodbi
o sofinanciranju, katere osnutek se nahaja
v prilogi 2 razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor
Komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi
naslednjih meril:
Merilo
1. Delež vključenih zaposlenih v aktivnosti VKO, določene z razpisom
2. Delež zaposlenih, za katere se bo v okviru javnega razpisa izdelal načrt osebnega in poklicnega razvoja
3. Velikost podjetja
4. Utemeljitev predloga projekta vlagatelja
5. Prispevek k zagotavljanju načela enakih možnosti
Najvišje možno število točk skupaj

Najvišje možno
število točk
30
30
20
10
10
100
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Podrobnejša razčlenitev meril je določena v točki 5 razpisne dokumentacije.
Vloge bodo rangirane po številu doseženih
točk glede na velikost podjetja. V rangiranje se bodo uvrstile le vloge mikro podjetij,
ki bodo dosegle najmanj 40 točk, vloge
majhnih podjetij, ki bodo dosegle najmanj
35 točk, ter vloge srednje velikih in velikih
podjetij, ki bodo dosegle najmanj 30 točk.
Če se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov presega razpoložljiva sredstva po posamezni skupini podjetij, se o uvrstitvi na seznam izbranih vlog
odloči glede na število točk. V primeru,
da bo več vlog doseglo enako število točk
in ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, se
izmed teh prednostno izberejo vloge, ki
bodo dosegle večje število točk, do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev, po sledečem prednostnem vrstnem redu meril:
Merilo 1: Delež vključenih zaposlenih
v aktivnosti VKO, določene z javnim razpisom;
Merilo 2: Delež zaposlenih, za katere
se bo v okviru javnega razpisa izdelal načrt
osebnega in poklicnega razvoja.
V primeru, da bo število točk pri posameznih vlagateljih tudi po izvedbi zgornjih
ocenjevalnih postopkov še vedno enako,
bo sklad o izbiri vlog odločil z žrebom.
V primeru, da sredstva ostanejo nerazporejena, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene
v predpisanem roku, lahko sklad izbere
naslednjo vlogo, ki je glede na doseženo
število točk upravičena do sofinanciranja.
Če bo več vlog z istim številom točk, bo
sklad naslednjo vlogo, upravičeno do sofinanciranja, določil z žrebom.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis
7.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev, ki je na voljo za obdobje 2012–2014, znaša 3.030.000,00 EUR.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike (javni izdatki). Namenska sredstva EU predstavljajo
85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov
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za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
7.2 Omejitev višine razpisanih sredstev
glede na velikost podjetja
Od skupne razpoložljive višine sredstev
bo 350.000,00 EUR namenjenih za mikro
podjetja, 1.180.000,00 EUR za majhna
podjetja ter 1.500.000,00 EUR za srednje
velika in velika podjetja.
V primeru, da v določeni skupini podjetij ostanejo nepodeljena sredstva, se le-ta
razporedijo v drugo skupino, kjer sredstev
primanjkuje. Sredstva se bodo prerazporedila po naslednjem vrstnem redu: mikro
podjetjem, majhnim podjetjem ter srednje
velikim in velikim podjetjem.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev glede na velikost podjetja:
Sofinanciranje upravičenih stroškov je
odvisno od velikosti podjetja. Sklad bo preverjal velikost podjetja v skladu s kriteriji
55. in 56. člena ZGD-1. Podatki o velikosti
vlagatelja3 so javno dostopni v evidenci
AJPES (www.ajpes.si).
Za mikro podjetje znaša maksimalna višina zaprošenih sredstev 7.000,00 EUR,
za majhno podjetje 20.000,00 EUR, za
srednje veliko in veliko podjetje pa znaša maksimalna višina zaprošenih sredstev
30.000,00 EUR.
Podjetje je glede na vrsto aktivnosti, ki
jih bo izvajalo za svoje zaposlene, upravičeno do maksimalnih zneskov, ki so navedeni v tabeli »Maksimalna višina upravičenih sredstev po aktivnostih«. Tabela se
nahaja v točki 9 javnega razpisa.
Dodelitev sredstev vlagateljem je omejena s pravili pomoči »de minimis«, ki so
navedena v točki 8 javnega razpisa.
8. Shema »de minimis«
Za vlagatelje, ki bodo izbrani na osnovi javnega razpisa, bodo upravičeni stroški predstavljali pomoč po pravilu »de minimis«, na podlagi priglašene sheme »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg
dela«, št. priglasitve: M003-5022860-2010,
M003-5022860-2010/I z dne 23. 3. 2011
z vsemi spremembami.
Za pomoči, dodeljene po pravilu »de
minimis«, velja:

– da se pomoč dodeljuje v skladu
z Uredbo 1998/2006/ES:
– da pomoči, dodeljene podjetjem, ki
delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne
bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora (če je iz pravne podlage
razvidno, da pomoč ne bo namenjena za
nakup vozil, tega ni treba navesti);
– intenzivnost pomoči: da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju
na podlagi pravila »de minimis«, ne bo
presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR);
– do pomoči »de minimis« niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a) ribištva in ribogojstva,
b) premogovništva,
c) primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d) pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k
Pogodbi v naslednjih primerih:
– i. če je znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev, ali jih zadevna podjetja dajo na
trg;
– ii. če je pomoč pogojena s tem, da
se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce;
e) podjetja v težavah;
– da pomoč ne bo namenjena izvozu
oziroma z izvozom povezane dejavnosti
v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega;
– kumulacija: če je prejemnik za iste
upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti drugih državnih pomoči.

3
Vlagatelji naj upoštevajo kriterije po ZGD
(55. in 56. člen), pri čemer morajo izpolnjevati
dva kriterija v okviru posamezne velikosti (npr.
mikro = 5 zaposlenih, manj kot 2.000.000 EUR
prihodkov od prodaje).

Mikro
Povprečno število delavcev
v poslovnem letu do:

Malo

Srednje

Veliko

10

50

250

več

Čisti prihodki od prodaje (v EUR) do:

2.000.000

8.800.000

35.000.000

več

Vrednost aktive (v EUR) do:

2.000.000

4.400.000

17.500.000

več
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9. Omejitev sredstev po aktivnostih
Podjetje je glede na vrsto aktivnosti, ki jih
bo izvajalo za svoje zaposlene, upravičeno
do sledečih maksimalnih zneskov (vse navedene cene so v EUR/aktivnost brez DDV).
Podrobnejša pojasnila se nahajajo v okviru
Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Tabela: Maksimalna višina upravičenih sredstev po aktivnostih
Maksimalen upravičen znesek
Sklop

mikro
podjetje

majhno
podjetje

srednje
veliko
in veliko
podjetje

1.400,00

2.500,00

4.500,00

A 2 – Vzpostavitev kadrovske evidence

400,00

800,00

1.500,00

A 3 – Uvedba ali prenova pravilnikov in notranjih aktov podjetja

800,00

1.000,00

1.500,00

A 4 – Sistemizacija delovnih mest

800,00

1.500,00

3.000,00

A 5 – Izdelava modela kompetenc podjetja oziroma
kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in
opredelitev kompetenčnih nivojev

1.500,00

4.000,00

7.000,00

A 6 – Izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela

1.500,00

2.000,00

3.000,00

B 1 – Ocenjevanje zaposlenih in analiza ocen za ugotavljanje
manjkajočih znanj

1.000,00

1.000,00

1.000,00

600,00

800,00

1.200,00

B 3 – Izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu

1.200,00

1.500,00

2.000,00

B 4 – Profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov,
potencialov in kompetenc ter izdelava načrta za osebni in
poklicni razvoj zaposlenih

3.000,00

3.500,00

5.000,00

B 5 – Izvajanje osebnega coachinga/zaposlenega

1.000,00

1.000,00

1.000,00

B 6 – Izvajanje skupinskega coachinga/skupino

2.500,00

2.500,00

2.500,00

C 1 – Izvedba usposabljanja, delavnice ali treninga s področja
motivacije, osebnega razvoja zaposlenih ter pridobivanja
»mehkih« kompetenc zaposlenih in/ali izvedba usposabljanja,
delavnice ali treninga za pridobitev veščin vodenja kariere
oziroma kariernega razvoja zaposlenih

900,00

900,00

900,00

C 2 – Udeležba zaposlenega na delavnici, ki jo razpiše in
organizira izvajalec VKO in je praviloma organizirana izven
podjetja ter se nanaša na področje motivacije, osebnega
razvoja zaposlenih ter pridobivanja »mehkih« kompetenc
zaposlenih in/ali na področje pridobivanja veščin vodenja
kariere oziroma kariernega razvoja zaposlenih

150,00

150,00

150,00

Aktivnost

A 1 – Opredelitev vizije, dolgoročnih ciljev in ključnih dejavnikov
uspeha podjetja ter izdelava analize stanja in oblikovanje
kadrovskih aktivnosti

Sklop A: Postavljanje
temeljnega
kadrovskega procesa
razvoja kadrov

Sklop B:
Usposabljanje
delodajalcev in
zagotavljanje storitev,
ki se neposredno
nanašajo na karierno
orientacijo zaposlenih

Sklop C:
Usposabljanja,
delavnice ali
treningi na področju
motivacije,osebnega
razvoja in pridobivanja
»mehkih« kompetenc
zaposlenih

B 2 – Izvajanje letnih in razvojnih razgovorov (usposabljanje
ključnega kadra za njihovo izvedbo)

10. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2012,
2013 in 2014.
Obdobje upravičenosti stroškov po tem
javnem razpisu je od datuma izdaje sklepa
o izboru do najkasneje 10. 10. 2013. Do
sofinanciranja so upravičeni tisti stroški, ki
bodo nastali (storitev opravljena, račun iz-
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dan) v obdobju upravičenosti stroškov in
bodo plačani najkasneje do 30. 10. 2013.
Šteje se, da strošek nastane z dnem
izdaje računa. Ko izbrani vlagatelj račun plača, nastane izdatek.
10.1 Upravičeni stroški in dokazila
Upravičen je strošek storitve VKO (to
so storitve usposabljanja kadrov in kadrovske storitve, kot npr. izvedba ocenjevanj,
testiranj, izdelava analiz, osebnih in razvojnih načrtov, svetovanje ipd.), ki je predmet
javnega razpisa in se nanaša na izvajanje
aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene,
določene v sklopih A, B in C. Podrobneje so
aktivnosti opredeljene in pojasnjene v točki
2, upravičena višina pa v točki 9 tega javnega razpisa.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so
v skladu s cilji projekta ter predmetom javnega razpisa;
– so dejansko nastali za storitve, ki so
bile izvedene, in je izbrani vlagatelj dostavil
skladu dokazilo o njihovem plačilu;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja
upravičenega stroška in izdatka so fotokopije:
– pogodb o opravljanju storitev;
– dokazil o opravljeni storitvi (npr. poročila o opravljenem delu in drugih dokazil
o izvedeni storitvi);
– računov;
– dokazil o plačilu računov (bančni izpis
TRR ipd.).
Sklad si pridržuje pravico zahtevati tudi
druga dokazila, na podlagi katerih lahko
ugotavlja upravičenost stroškov in izdatkov.
Neupravičeni stroški so tisti stroški, ki
niso neposredno povezani z upravičenimi
aktivnostmi projekta ali presegajo maksimalne zneske, navedene v točki 9 tega javnega razpisa. Morebitne neupravičene stroške
krijejo vlagatelji sami.
Strošek davka na dodano vrednost
v okviru projekta ni upravičen strošek in ga
krije vlagatelj sam.
11. Roki za poročanje
Izbrani vlagatelji poročajo v skladu z Navodili sklada o izvajanju projektov, ki bodo
objavljena na spletni strani sklada, www.
sklad-kadri.si. V okviru rokov za poročanje
izbrani vlagatelji poročajo o aktivnostih, ki so
bile izvedene skladno z napovedjo v vlogi
za projekt.
Rok za predložitev zadnjega zahtevka
za sofinanciranje s strani vlagatelja je najkasneje 10 dni po končanem obdobju upravičenosti izdatkov oziroma najkasneje do
9. 11. 2013.
12. Informiranje in obveščanje javnosti: izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in skladno z 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. Hranjenje dokumentacije: izbrani vlagatelji so dolžni hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom vsaj še deset let po zaključku
projekta. Dokumentacija mora biti shranjena
na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled. Obenem morajo izbrani
vlagatelji skladu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje,
nadzor ali revizijo javnega razpisa operativnega programa ter njihovim pooblaščencem
zagotoviti dostop do celotne dokumentacije
v zvezi s projektom, in sicer tudi po izpolnitvi
pogodbenih obveznosti oziroma po poteku
pogodbe o izvedbi projekta.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: javni
razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena
enakost med spoloma in nediskriminacija za
vse, katerih vključenost v aktivnosti VKO je
sofinancirana s sredstvi predmetnega razpisa, in med potencialnimi vlagatelji v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, 16. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 ter 6. členom Uredbe
(ES) št. 1081/2006, vključno z uredbami
s področja izvajanja strukturnih skladov in
kohezijskega sklada, in sicer glede možnosti
prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah
izvajanja.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo (kot npr. Zakon
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
ZGD-1) v povezavi s 37. členom Uredbe
1828/2006/ES.
Vlagatelji naj zaupne podatke iz vlog ali
podatke, ki so poslovna skrivnost, posebej
označijo kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, in sicer s klavzulo »Zaupno ali Poslovna skrivnost« in podpisom osebe, ki je podpisnik vloge. Če bo tako označen le določen
podatek v vlogi, mora biti ta del podčrtan
z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu
pa oznaka »Zaupno ali Poslovna skrivnost«.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezni podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso zaupni ali ki niso del poslovne skrivnosti, lahko
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 operaciji in
prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
16. Prepoved dvojnega financiranja: za
stroške, ki so predmet sofinanciranja, vlagatelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev
iz drugih javnih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja). Če bo sklad, posredniško telo ali katerikoli drug nadzorni organ
ugotovil, da je vlagatelj prejel sredstva za
stroške programa tudi iz drugih javnih virov
financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne
da bi o tem pisno obvestil sklad, se lahko
pogodba o sofinanciranju razdre, vlagatelj
pa bo dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi

obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
17. Rok za oddajo ter način predložitve
vloge
Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2012.
Za pravočasno oddano se šteje vloga, ki
je v navedenem roku prejeta na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana. Če je vloga poslana priporočeno po
pošti, se za dan prejema šteje dan oddaje
na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno,
se za dan prejema šteje dan, ko sklad prejme vlogo. Vloge se lahko vložijo tudi osebno
v glavni pisarni sklada.
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na obrazcih, ki se nahajajo na spletni
strani sklada, ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v točki 4
tega javnega razpisa.
Prijavni obrazec (Vloga za projekt) je objavljen na spletni strani sklada http://www.
sklad-kadri.si. Vlagatelj mora prijavni obrazec izpolniti elektronsko neposredno na
spletni strani sklada. Pri izpolnjevanju mora
vlagatelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na
sklad v tiskani obliki, hkrati pa ga je treba poslati tudi elektronsko na naslov: vloga.vko@sklad-kadri.si, na način, kot je določen v obrazcu.
Če vlagatelj vloge ne pošlje elektronsko neposredno preko spleta, mora vlogi,
ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec
tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM ali
USB-ključ).
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označena z nazivom in naslovom vlagatelja
ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga za
Javni razpis za sofinanciranje VKO za delodajalce in zaposlene« (glej točko 5 obrazca:
Vloga za projekt).
Vloge, ki ne bodo predložene v roku ali
ne bodo ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene. Sklad ne prevzema odgovornosti za vloge, poslane po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.).
V primeru poziva za dopolnitev vloge
mora biti ovojnica dopolnitve označena
z nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno
oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge za
Javni razpis za sofinanciranje VKO za delodajalce in zaposlene«.
18. Odpiranje vlog in obveščanje vlagateljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog bo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog v prostorih
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana. Za odpiranje vlog je zadolžena
strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), imenovana s strani odgovorne osebe
sklada. Odpiranje prejetih vlog je praviloma
javno. Ne glede na prejšnji stavek, lahko
komisija odloči, da odpiranje ne bo javno,
če bo število prejetih vlog veliko. Odpirale
se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice z vlogami, in sicer
po vrstnem redu, v katerem bodo prispele
na sklad.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala
formalno popolnost vlog, skladno s točko 4
tega javnega razpisa. Vlagatelja, katerega
vloga bo formalno nepopolna, bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala
k dopolnitvi vloge. Če vlagatelj vloge ne bo
dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev
vloge, jo bo komisija s sklepom zavrgla.
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Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev;
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge;
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno rangiranje vlagateljeve
vloge glede na preostale vloge, ki jih je sklad
prejel v okviru tega javnega razpisa.
Vlagatelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme
spreminjati.
Sklad si pridržuje pravico, da vlagatelja
pozove tudi k dodatnim pojasnilom o navedenih aktivnostih znotraj sklopov in višini zaprošenih sredstev v Vlogi za projekt.
V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, bo
komisija od vlagatelja zahtevala prilagoditev
vloge oziroma bo ustrezno zmanjšala višino
sredstev za predviden strošek storitev.
Vloge, za katere bo komisija ugotovila,
da izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje javnega razpisa, bo ocenila v skladu
merili, navedenimi v točki 6 tega javnega
razpisa.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev po
tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik
sklada oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi
sredstev.
Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni
spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve
sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje
se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na
pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno
priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku,
prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)
izboru, zoper katerega je vložena, oziroma
ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju
projekta z izbranimi vlagatelji.
Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
19. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si ter v fizični obliki v glavni pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendiranje, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih
ur.
Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Sabini Rajšelj, na tel. 01/434-58-86
ali prek elektronskega naslova: vko@sklad-kadri.si najkasneje štiri dni pred potekom
roka za oddajo vlog. Odgovori na pogosta
vprašanja vlagateljev bodo objavljeni na
spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si, najkasneje v treh delovnih dneh od
prejetja vprašanja.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

malci, 7.a in 7.b Rezultati v zvezi z zaposlenimi, 8.a in 8.b Rezultati v zvezi z družbo ter
9.a in 9.b Ključni rezultati v organizaciji.
Vloga mora biti napisana v fontu velikosti najmanj 10 pik, pripravite pa jo lahko na
način:
– daljši, opisni – tekstovni prikaz dejavnikov s pristopi (celotna vloga lahko obsega
največ 75 strani) ali
– krajši, tabelarični prikaz dejavnikov
s pristopi. Pri tem načinu lahko dodatne informacije, skice, sheme in slike podate v prilogi
na največ 10 straneh.
Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu
v tiskani obliki in v enem izvodu v elektronski
obliki na elektronskem nosilcu podatkov v pdf
formatu v velikosti največ 8 MB.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija z dodatnimi informacijami
je dosegljiva na spletni strani Urada RS za
meroslovje http://www.mirs.gov.si oziroma
pri sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS
za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000
Ljubljana, ali Tkalska 15, 3000 Celje, vsak
delavnik, od 9. do 15.30, razen v petek, od
9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi,
terminski načrt, prijavnico, brošuro z merili
modela odličnosti EFQM 2010 in pripadajoče obrazce.
5. Oddaja vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje
17, 1000 Ljubljana ali Tkalska 15, 3000 Celje, do dne 9. maja 2012. Kot pravočasne se
štejejo vse vloge, ki so do tega dne oddane
na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne
dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu urada do 17. ure.
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na
ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj –
priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost«.
Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo skladne z določili točke 3. tega
razpisa.
6. Odpiranje in pregled vlog: datum in ura
odpiranja vlog bosta objavljena na spletni
strani Urada RS za meroslovje do 25. aprila
2012.
7. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz točke 3. tega razpisa ocenile skupine neodvisnih slovenskih
ocenjevalcev. Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje prijaviteljev so enaki
kriterijem evropske nagrade za odličnost ter
večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo na modelu odličnosti EFQM 2010.
Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja obvezen sestanek ocenjevalcev
z odgovorno osebo prijavitelja zaradi razjasnitve predhodnih vprašanj ocenjevalcev.
Prav tako bodo ocenjevalci v okviru procesa
ocenjevanja obiskali vse prijavitelje z namenom preverjanja dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni.
8. Dodatne informacije: za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti EFQM
in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na Loredano Leon, Urad RS
za meroslovje, po elektronski pošti: loredana.leon@gov.si ali tel. 01/244-27-34,
01/244-27-00.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Urad Republike Slovenije za meroslovje

Št. 3212-12-0015
Ob-1511/12
Na podlagi Zakona o priznanju Republike
Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list
RS, št. 83/03 – UPB1 in 92/07) in 12. člena
Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 7/11), objavlja Vlada Republike
Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis
za zbiranje prijav za kandidaturo za
priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost za leto 2012
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je
najvišje priznanje Republike Slovenije za
dosežke na področju kakovosti proizvodov
in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje
spodbuja slovenske organizacije k uvajanju
sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati
daje prejemnikom priznanja večjo moč pri
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki
lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali
posebne dosežke.
2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja
in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja ter
– organizacije na področju javnega sektorja.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi,
organi samoupravnih lokalnih skupnosti in
osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe
zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno
dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.
3. Priprava vloge na javni razpis
Zainteresirane organizacije (v nadaljevanju: prijavitelji) pripravijo vlogo za kandidaturo na razpis v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo. K vlogi je potrebno
priložiti originalno izpolnjeno, podpisano in
požigosano prijavnico za sodelovanje.
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku skladno z merili modela odličnosti
EFQM 2010 in elementi RADAR matrike.
Obsegati mora opis izpolnjevanja meril, tj.
dokaze o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo
na dejstvih in podatkih.
Vloga mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek) z navedbo ključnih
informacij, ki na največ desetih straneh opiše prijavitelja in njegovo dejavnost (dejstva
in številke; zgodovino; izzive in strategijo;
tržišče, ponudbo in odjemalce; operacije,
partnerje, dobavitelje; vodstveno strukturo in
upravljanje),
– vsebino vloge s sistematičnim prikazom
dejavnikov meril modela odličnosti EFQM
2010 (od 1.a do 5.e) s prikazom ocenjevanja
in izboljševanja pristopov, navedbami virov
in dokazov ter vzročno-posledične povezave
dejavnikov z rezultati. Na strani rezultatov
mora vloga vsebovati najmanj triletne podatke o sistematičnem spremljanju vseh štirih
rezultatov: 6.a in 6.b Rezultati v zvezi z odje-
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Št. 57/2012
Ob-1450/12
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih
kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012) in Programa kulture
Občine Prevalje za leto 2012, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2012
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se ljubiteljski kulturni projekti v Občini Prevalje za leto
2012.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo
v letu 2012 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih projektov, ki
so predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2012 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni
kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na
posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi
kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši
javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno
dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov
lahko kandidirajo izvajalci projektov, če izkažejo:
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet programa redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske
kulturne dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, kolikor ocenjena
vrednost prostovoljnih ur v celotni vrednosti
projekta znaša 80 % vrednosti projekta;
– da je projekt nekomercialne narave;
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi
prijavitelj in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne
presega 70 % celotne predvidene vrednosti
prijavljenega projekta.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in
opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
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– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za
kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani
na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju
dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne
kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo projekta.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi
posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi
meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/2012).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja
dosegli najmanj 50 % vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem
proračunu občine za leto 2012 na postavki
43181629, v višini 15.561 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2012.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev
sredstev ter vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani,
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
najpozneje do 7. 3. 2012 na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom
»Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in
z oznako: »Izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti ali tega dne do 14. ure
oddana v tajništvu Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisan naziv in
naslov izvajalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 9. 3.
2012 ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske
kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture za
leto 2012.
Občina Prevalje
Št. 430-4/2012-6
Ob-1457/12
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 15/09, 22/11 in 8/12), Letnega programa
športa v Občini Sežana za leto 2012 (sklep
št. 032-1/2012-15, sprejet dne 26. 1. 2012
na seji Občinskega sveta Občine Sežana)
in na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 22/11) ter Odloka o spremembah-1
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2012 (Uradni list RS, št. 94/11) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Sežana za leto 2012
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov
s področja športa za leto 2012 v Občini
Sežana.
Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati programe
iz področja športa skladno s Pravilnikom
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09,
22/11 in 8/12) (v nadaljevanju pravilnik). Iz
proračuna Občine Sežana za leto 2012 – iz
postavke 250602 »Kakovostni in vrhunski
šport« v višini 93.945,00 EUR in iz postavke 250702 »Drugi športno rekreativni programi« v višini 27.185,00 EUR se bodo na
podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi:
1. Športna vzgoja otrok in mladine (iz
postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski
šport'' za športno vzgojo otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni šport ter iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi« za vse druge programe),
2. športna rekreacija (iz postavke 250702
– »Drugi športno rekreativni programi«),
3. šport invalidov (iz postavke 250702 –
»Drugi športno rekreativni programi«),
4. kakovostni šport (iz postavke 250602
– »Kakovostni in vrhunski šport''),
5. vrhunski šport (iz postavke 250602 –
»Kakovostni in vrhunski šport'')
ter
programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov (iz postavke 250602 – »Kakovostni in
vrhunski šport'')
in drugi, za šport pomembni programi
v občini (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«).
Programi se sofinancirajo skladno
s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2012.
Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom
pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno leto v Občini Sežana,
– so izvajali vadbo v Občini Sežana vsaj
10 mesecev v preteklem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost
(najmanj 1 vadbena skupina z najmanj 1x
tedensko vadbo pod strokovnim vodstvom)
z izjemo športne zveze in specifičnih športnih panog,
– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa
urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu in
– Občini Sežana redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
Občina Sežana sofinancira programe,
kjer je vadbena skupina v večini (več kot
50 %) sestavljena iz občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan Občine
Sežana. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost
pri izvajanju občinskega letnega programa
športa (LPŠ).
Izvajalci programov, ki se prijavijo na razpis, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene
obveznosti do Občine Sežana.
Merila za vrednotenje programov športa so sestavni oziroma priloga Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09,
22/11 in 8/12).
Višina razpisanih sredstev znaša
93.945,00 EUR za 'kakovostni in vrhunski
šport' ter 27.185,00 EUR za 'druge športno
rekreativne programe'. Dodeljena sredstva
morejo biti porabljena do 31. 12. 2012.
Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave tega javnega razpisa.
Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave dosegljiva na spletni strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si in na sedežu
Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68),
05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si.
Oddaja in dostava vlog
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec s seznamom prilog,
ki jih je potrebno priložiti (posebej prijavni
obrazec za programe kakovostnega in vrhunskega športa in posebej za druge programe športa),
– vzorec pogodbe,
– obrazec za poročanje in
– navodila glede obveščanja javnosti
o programih oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana.
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem
obrazcu ˝Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za
leto 2012˝ (ustrezno glede na program športa) in mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane
oziroma priložene vse obvezne sestavine
razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Denis Balažič, tel. 02/616-53-36, e-pošta: denis.balazic@hoce-slivnica.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na
naslov: obcina@hoce-slivnica.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine
Hoče-Slivnica: www.hoce-slivnica.si.
8. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Hoče-Slivnica, www.hoce-slivnica.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev
oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se
pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo
prijave.
9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– ISO standard.
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so
določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma
skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo
priznal sposobnost, povabil na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki

»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje programov športa v Občini Sežana 2012«. Na hrbtni strani mora biti označen
pošiljatelj. Za prepozno se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
v razpisnem roku ali ni bila predložena na
vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku
45 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 2012/000045
Ob-1471/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06 – ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ZGJS) ter v skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za
dodelitev koncesije za opravljanje rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v Občini Hoče-Slivnica
(MUV, št. 27/2011) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin
v Občini Hoče-Slivnica
Naročnik: Občina Hoče-Slivnica, Po
horska cesta 15, 2311 Hoče.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v Občini Hoče-Slivnica.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
petnajst let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Občine Hoče-Slivnica, www.
hoce-slivnica.si.
6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali
priporočeno po pošti predložiti v določenem
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis “Koncesija za vzdrževanje cest”.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
19. 3. 2012, do 11. ure.
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in
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ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo
po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteka roka
za oddajo prijav.
11. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne
odločbe.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-1472/12
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 16/05 in spremembe) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz
sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2012 na področju:
– ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine,
– besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih
umetnosti ter novih medijev,
– založništva in knjižničarstva, kinematografije in drugih področjih kulture.
II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 50.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Prijavitelj lahko prijavi samo en program ali največ dva projekta.
Program je dejavnost prijavitelja, ki se
izvaja kontinuirano, preko celega leta in ima
opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Projekt je enkratna aktivnost, ki je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota.
IV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne
občine v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva in zveze društev, ki se ne sofinancirajo preko Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Nova Gorica,
– zveze društev s področja kulture,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo RS oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi,
– neprofitne organizacije, ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte.
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V. Pogoji za prijavo na razpis:
– imajo sedež v mestni občini,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma
projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje
in izbor kulturnih programov in projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
VI. Izbrani programi in projekti bodo
sofinancirani na podlagi Osnov in meril za
vrednotenje in izbor kulturnih programov in
projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije ter
ob upoštevanju razpisanih sredstev za leto
2012.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko prijavi samo en program
ali največ dva projekta. Prijavitelj, ki prijavi
program, ne more posebej prijaviti projekta
in obratno.
Če posamezen prijavitelj prijavlja dva
projekta, mora za vsak projekt izpolniti ločen prijavni obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge, ki so navedene v prijavnem obrazcu; priloge se lahko vloži samo v enem izvodu ne glede na to, da prijavitelj prijavlja
dva projekta.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod rubriko »Javni
razpisi«. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi osebno in v času
uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica
(soba 27/III), dodatne informacije pa lahko
dobijo na tel. 335-01-65 ali 335-01-61.
VIII. Prijavitelji morajo prijave z vsemi
prilogami v zaprti kuverti kot priporočeno
pošiljko poslati na naslednji naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako »Javni
razpis – Kultura 2012 – Ne odpiraj« ali jih
osebno oddati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 38/I) do vključno
19. 3. 2012, do 10. ure. Za pravočasno
se šteje prijava, ki do izteka roka, t.j. do
19. marca 2012 do 10. ure, prispe na naslov
naročnika oziroma je vložena v sprejemni
pisarni naročnika (soba 38/I).
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov razpisovalca,
– »Javni razpis – Kultura 2012 – Ne odpiraj,
– naziv in naslov prijavitelja.
IX. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov in projektov bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana
s strani župana.
X. Uprava Mestne občine Nova Gorica
s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.

Če je prijava nepopolna, upava Mestne
občine Nova Gorica prijavitelja pozove, da
vlogo dopolni. Če tega ne stori, jo s sklepom
zavrže.
XI. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 21. marca 2012, v prostorih Mestne
občine Nova Gorica. Prijavitelji bodo o sofinanciranju programov oziroma projektov
pisno obveščeni.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1473/12
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na
podlagi Odloka o sofinanciranju programov
in projektov s področja socialne dejavnosti
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 10/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in projektov s področja socialne
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
v letu 2012
I. V letu 2012 se bodo iz proračunskih
sredstev sofinancirali naslednji programi in
projekti s področja socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
1. programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se
vključujejo v okolje in jim nudijo podporo pri
povečanju neodvisnega življenja,
2. programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim
kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
3. programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge
stiske posameznikov,
4. programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
omogočajo vključevanje v okolje ter drugi
programi in projekti s področja varovanja
duševnega zdravja,
5. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov,
6. drugi programi in projekti s področja
socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko
učinkovitost.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
Ne sofinancira se:
1. formalnega izobraževanja (redno in
izredno) na vseh stopnjah,
2. vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
3. odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
4. turističnih potovanj, turističnih izletov
in turističnih letovanj,
5. programov s področja zasvojenosti.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 77.500,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na ta razpis se lahko prijavijo izvajalci, katerih delovanje ni financirano iz proračuna Mestne občine Nova Gorica v okviru
posebnih oziroma drugih proračunskih postavk:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. društva in zveze društev,
2. druge pravne osebe in izvajalci, ki
izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti, katerih socialno delovanje
je izkazano kot osnovna dejavnost (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Za prijavitelje štejejo:
– humanitarna in invalidska društva ter
organizacije s področja socialne dejavnosti,
ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot
prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom
reševanja socialnih stisk občanov mestne
občine,
– organizacije za samopomoč, ki so
v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih
članov,
– druga društva, ki izvajajo programe in
projekte na področju socialne dejavnosti za
uporabnike z območja mestne občine.
Za prijavitelje ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih
družbah.
IV. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati vse naslednje pogoje:
1. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto,
2. so registrirani za izvajanje programov
ali projektov na področju socialne dejavnosti
in delujejo najmanj eno leto,
3. imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
5. imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50 % vrednosti prijavljenega
programa ali projekta (med lastna sredstva
se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira vsakoletnem
razpisu),
6. program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
7. program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
8. vsebina programa ali projekta mora
ustrezati predmetu javnega razpisa,
9. so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali,
10. v primeru, da ima prijavitelj sedež
izven mestne občine vendar na območju
statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 50 % občanov mestne občine in izvajati program na območju mestne
občine.
V. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
program ali največ tri projekte. V primeru,
ko prijavitelj prijavi več programov ali več
projektov, se v nadaljnjo obravnavo sprejmejo program ali projekti po vrstnem redu
v vlogi. V primeru, da prijavitelj prijavlja na
javni razpis več projektov, mora biti prijava
za vsak posamezen projekt izpolnjena na
svojem obrazcu.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, navedena v razpi-

snem obrazcu (vložijo se v enem izvodu, če
je prijavljenih več projektov).
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica: http://www.nova-gorica.si pod rubriko
Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur od ponedeljka
do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8.
do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene
dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni
št. 38/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis Področje socialne dejavnosti 2012 – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 19. 3. 2012, do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do
izteka roka, to je do 19. 3. 2012 do 10. ure
prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 38). Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno
poleg oznake javnega razpisa navesti tudi:
Dopolnitev.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do
izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele
po roku za prijavo in nepopolne vloge, bodo
zavržene..
VII. Izbrani programi oziroma projekti
bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programo/projektov, upoštevaje razpoložljiva sredstva.
Odpiranje vlog ni javno. Prijavitelji bodo
o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 05/335-03-52
(Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1474/12
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 9/11), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2012
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za
leto 2012 se bodo iz proračunskih sredstev
sofinancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih,
šoloobveznih otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. športna rekreacija,
6. šport invalidov,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev
v društvih oziroma klubih (klubi in društva
lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega
profesionalnega trenerja),
8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmoval-
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nega značaja, ki so organizirane praviloma
na območju Mestne občine Nova Gorica
(organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev).
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe,
niso predmet tega javnega razpisa.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 478.000,00 € in sicer iz naslednjih
proračunskih postavk:
– 18/10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev
– 18/10.047 – program
športa
– 18/10.048 – večje športne prireditve

110.000 €
318.000 €
50.000 €

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– športna združenja in zveze, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja mestne občine,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju športa in
izvajajo programe, določene z letnim programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
– vrtci in osnovne šole,
– poklicne, srednje, višje in visoke šole,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
IV. Splošni pogoji kandidiranja:
Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani in organizirani v skladu
z veljavnimi predpisi,
– imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– so registrirani za izvajanje športnih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo v mestni občini registriran sedež
in pretežno delujejo na njenem območju,
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov,
– imajo zagotovljeno redno programsko
vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za
večje športne prireditve,
– niso na drugih javnih razpisih mestne
občine pridobili sredstva za iste programe,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– imajo najmanj 75 % aktivnih članov iz
Mestne občine Nova Gorica,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva in klubi kandidirajo samostojno,
– društva, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev pod sedmo alinejo I. točke morajo
priložiti tudi program dela z opredeljenim
razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi
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ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi
oziroma usposobljenosti trenerjev,
– društva in klubi, ki so člani Zveze za
tehnično kulturo Nova Gorica ter drugi klubi
in društva, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture,
ne morejo kandidirati za sredstva iz tega
razpisa. Prav tako ne morejo kandidirati
prijavitelji, ki enake programe prijavljajo na
druge razpise Mestne občine Nova Gorica.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril za vrednotenje in izbor
programov športa v Mestni občini Nova
Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva
na posamezni proračunski postavki ter za
sedmo alinejo I. točke tudi na osnovi mnenja strokovne službe Javnega zavoda za
šport Nova Gorica.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj
prijavlja več športnih programov, mora vsak
posamični program prijaviti na ločenem
obrazcu (obrazci od št. 6 do 17.). Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem izvodu za
vse prijavljene programe), ki so navedene
v razpisnem obrazcu Prijava-šport 2012.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni
razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27) in
na Javnem zavodu za šport Nova Gorica,
Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo na telefonski številki 05/335-0-353 (Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti
kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno
oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis
– Šport 2012 – Ne odpiraj, do vključno
19. marca 2012 do 10. ure. Za pravočasno
se šteje prijava, ki do izteka roka (19. 3.
2012 do 10. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni
naročnika (soba 38/I).
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse
vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega
postopka in vrnjene pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava
na javni razpis in morebitna dopolnitev pred
iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti
kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba »Javni razpis – Šport 2012
– Ne odpiraj«,
– naziv in naslov prijavitelja na hrbtni
strani ovojnice.
V primeru dopolnjevanja prijave je treba
poleg označbe javnega razpisa navesti še
besedo »Dopolnitev«.
Nepravočasne vloge pristojni oddelek
s sklepom zavrže, nepopolne vloge pa
mora prijavitelj dopolniti v postavljenem
roku. Če tega ne stori, pristojni oddelek
s sklepom vlogo zavrže.
IX. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov športa bo vodila petčlanska
strokovna komisija, imenovana s strani župana.
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X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 19. 3. 2012 v prostorih Mestne občine
Nova Gorica.
XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 6/12
Ob-1475/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb –
parc. št. 3511/33
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin
Predmet javnega zbiranja ponudb je zemljišče parc. št. 3511/33, k.o. Velenje, ki leži
ob dvorišču avtopralnice na Selu v Velenju.
Predmetna nepremičnina se nahaja na
območju, urejenim z Odlokom o ureditvenih
pogojih planske celote 04-PUP 04 za dele
mesta Velenje).
Izhodiščna cena nepremičnine je:
50,00 €/m2.
Izhodiščna cena zemljišča, v izmeri
427 m2, znaša 21.350,00 €.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so
objavljeni na spletni strani Mestne občine
Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki
pa pri Zdravki Vasiljević Rudonić, v Pravni
službi, VI. nadstropje.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno.
2. Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
se prodajajo kot celota.
3. Kupec plača davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade plačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo
prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine.
6. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in bo ponudil najvišjo ceno za m2 zemljišča. Cena je edino merilo za ocenjevanje
ponudb.
7. Kupec mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične
osebe si, po pooblastilu ponudnika, pridobi
prodajalec pri pristojnem upravnem organu.
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec.

2. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od
izhodiščne vrednosti nepremičnin na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56
0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem
na št. SI11 76333-7111002-17022012, koda
namena OTHR, kar znaša 2.135,00 EUR.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku 3 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
Ponudnik mora plačati stroške že izvedene geodetske odmere v znesku 960,00 €,
stroške objave razpisa v Uradnem listu RS
in stroške objave ponovnega razpisa, na
podlagi že plačanega računa s strani MOV.
3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2;
dokazila za samostojne podjetnike BON
1/SP, dokazilo za fizične osebe pa potrdilo
poslovnih bank, da ponudnik ni imel blokiranih TRR.
V. Ponudba
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Samostojni podjetniki posamezniki in
fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2).
3. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od
dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb;
zadošča predložitev fotokopij dokumentov.
V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled.).
3.1. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika:
– dokazilo za pravne osebe je BON 2;
– dokazilo za samostojne podjetnike so
BON 1/SP ter
– dokazila za fizične osebe so potrdila
bank, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranih TRR.
4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 3).
5. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4).
6. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb. (priloga št. 5).
7. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga 6).
8. Potrdilo o plačilu varščine v višini 2.135,00 EUR na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010
0018 411, z obveznim sklicem na št. SI11
76333-7111002-17022012, koda namena
OTHR.
Ponudba bo štela za pravočasno, če
je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 5. 3. 2012, do 10. ure, na naslov
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako,
kot je bila predana. Na ovojnici mora biti
vidno označen naslov prodajalca in pripis
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine – parc. št. 3511/33, k.o.
Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naslov in žig ponudnika.
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Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
Javno odpiranje prispelih ponudb bo istega dne, ob 11. uri v sejni sobi 305/III,
Titov trg 1.
Odpiranje bo opravila Komisija za odpiranje ponudb, prispelih na javni razpis z javnim zbiranjem ponudb.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadziranje
izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ponudil najvišjo ceno.
3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko ponudniki dobijo pri Zdravki Vasiljević
Rudonić, na tel. 03/896-16-80 ali pa svoje
vprašanje pošljejo na elektronski naslov:
zdravka.vasiljevicrudonic@velenje.si.
Mestna občina Velenje

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni od prejema poziva dopolnijo vlogo.
V primeru, da predlagatelj v zahtevanem
roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena
in s sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si, v tem roku pa
jo zainteresirani lahko dvignejo tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite
pri Mojci Sešlar, tel. 07/816-12-14, e-mail:
mojca.seslar@obcina-sevnica.si ali Maji Šušterič, tel. 07/816-12-05, e-mail: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan
v času od 8. do 14. ure.
Občina Sevnica

Št. 129-0001/2012
Ob-1476/12
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl.US, 76/08,
100/08 – odl.US, 79/09, 14/10 – odl.US,
51/10 in 84/10 – odl.US) in Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 18/06), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva
v Občini Sevnica v letu 2012
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19 a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov
s področja
– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore ter nakup opreme izvajalcev programa. Prav tako niso predmet razpisa programi in/ali projekti, za katere so predlagatelji
že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih
razpisov ali proračunskih virov Občine Sevnica.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki:
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sevnica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon
o društvih (za društva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov
in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente promocije in skrbi za zdravje ter reševanje socialnih stisk občanov Občine Sevnica.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Sevnica in v kakšni meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
znaša 25.000 EUR.
5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2012.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 26. marca 2012 na naslov: Občina
Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti,
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 26. 3. 2012 (datum poštnega žiga na
dan 26. 3. 2012).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sevnica v letu 2012«. Na
kuverti mora biti obvezno naveden naslov
prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane
v skladu s temi navodili, bodo s sklepom
zavržene.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela
v roku enega tedna po zaključenem zbiranju
vlog. Odpiranje ne bo javno.
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Št. 430-8/2012-2
Ob-1481/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 92/07),
Odloka o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 94/11) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Sežana
za leto 2012
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2012, v okvirni višini 80.152 EUR,
od tega za:
– investicije v primarno proizvodnjo,
v okvirni višini 34.279,00 EUR,
– za tehnične podpore in spodbujanje
proizvodnje kakovostnih kmetijskih pro
izvodov, v okvirni višini 21.584,00 EUR,
– za stroške transporta iz odročnih krajev, v višini 4.347,00 EUR,
– za investicije v dopolnilne dejavnosti in
za tehnično pomoč 18.737,00 EUR
– ter investicije v trženje proizvodov in
storitev (promocija, trženje, izobraževanje),
v okvirni višini 1.205,00 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih
ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost
20.000 EUR. Najvišji izplačani znesek pri

Stran

314 /

Št.

12 / 17. 2. 2012

investicijah v primarni proizvodnji in pri investicijah v dopolnilno dejavnost in trženje
je 10.000 EUR.
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi
vseh podanih vlog upravičencev in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– Do sredstev za izvedbo programov ali
investicij so upravičene pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Sežana in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev.
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za
programe na območju Občine Sežana.
– Registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju Občine
Sežana.
3.2. Upravičenci iz točke 3.1. so upravičeni do pomoči, če:
– pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev ob vlogi predložijo predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni
znesek najmanj 2000 EUR brez DDV,
– pri urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč ob vlogi predložijo ureditveni načrt
(predračun je priloga ureditvenega načrta)
z zneskom najmanj 1000 EUR brez DDV,
– pri pomoči za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov ob vlogi predložijo predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 1000 EUR
brez DDV,
– pri zagotavljanju tehnične podpore ob
vlogi predložijo finančno ovrednoten program z zneskom najmanj 100 EUR brez
DDV,
– pri tehnični pomoči ob vlogi predložijo
račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni
znesek najmanj 1000 EUR brez DDV,
– pri naložbi za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženju kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven
kmetije) ob vlogi predložijo račun oziroma
račune ali predračun oziroma predračune
na katerih mora biti skupni znesek najmanj
1000 EUR brez DDV,
– pri promociji in trženju proizvodov
ob vlogi predložijo račun oziroma račune
ali predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR
brez DDV,
– pri izobraževanju in usposabljanju na
področju dopolnilnih dejavnosti in trženja
ob vlogi predložijo račun oziroma račune
ali predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR
brez DDV.
3.3. Splošni pogoji za financiranje:
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za iste upravičene stroške oziroma se lahko prijavijo
na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je
navajal neresnične podatke, se sredstev ne
odobri.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
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pravico do pridobitve drugih sredstev po
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013
za naslednji dve leti.
3.4. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov: za ukrepe s področja skupinskih
izjem predložiti predračun tekočega leta –
v času po izdanem sklepu o odobritvi sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo
o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– predračun ali račun tekočega leta za
ukrepe s področja »de minimis«,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah,
– podpisan vzorec pogodbe.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni
dokumentaciji zahtevane podatke in priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi
4.A. Skupinske izjeme
4.A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez
DDV na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov brez
DDV za ostala območja,
– najvišji skupni znesek za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 50 % vrednosti naložbe brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Sežana,
so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20 % zemljišča v sosednjih
občinah).
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodeli za:
1. posodabljanje kmetij,
2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko
in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški izvedbenega načrta za zasaditev novega
trajnega nasada (razen za vinograde), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup
mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega material,
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov,
pomožnih živinorejskih objektov, čebelnjakov (razen gnojnih jam in gnojišč za namen
izpolnjevanja standarda Nitratne direktive):
stroški izdelave projektne dokumentacije,
stroški materiala in gradnje, stroški nakupa
opreme,

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno
pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (lastninski list) ali najemno pogodbo za najmanj
5 let ali soglasje lastnika,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,
– za sadovnjake veljajo državni predpisi
in zasaditev na sadjarskih legah, za ostale
trajne nasade je pogoj vsaj 0,1 ha površin
iste kulture,
– načrt postavitve trajnega nasada
s predračuni,
– pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj
oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– pri naložbi gradnje in adaptacije čebelnjakov mora imeti kmetijsko gospodarstvo
minimalno 40 čebeljih družin,
– predračun tekočega leta predložen ob
vložitvi vloge,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2012 obvezno predložiti
še račun z datumom opravljene storitve iz
obdobja od izdanega sklepa do 30. 9. 2012
in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe oziroma izpis iz registra čebelnjakov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,
– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno
pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih površin v obdelavi (dokazilo o kmetijskih
zemljiščih v uporabi – GERK) oziroma 40
čebeljih družin.
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez
DDV.
A.1.2 Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice),
– lastninski list ali najemna pogodba,
sklenjena za najmanj 5 let, v primeru, da
upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje
lastnika ali solastnika,
– ureditveni načrt potrjen s strani strokovne službe in predračun tekočega leta –
oba predložena ob vložitvi vloge,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2012 obvezno predložiti
še račun z datumom opravljene storitve iz
obdobja od izdanega sklepa do 30. 9. 2012
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in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama pridobila potrdilo o namenski
rabi zemljišča.
Iz predloženega načrta mora biti razviden znesek v višini najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4. A.2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov
vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb
porekla ali potrdil o posebni naravi pro
izvoda skladno z ustreznimi uredbami
Evropske Skupnosti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % dejansko
nastalih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– so izvajalske organizacije, ki opravljajo
dejavnosti za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so zato
ustrezno registrirani in zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju občine,
in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev z območja Občine Sežana,
– predračun tekočega leta predložen ob
vložitvi vloge,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2012 obvezno predložiti
še račun z datumom opravljene storitve iz
obdobja od izdanega sklepa do 30. 9. 2012
in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejemek).
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4.A.3. Zagotavljanje tehnične podpore
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,

– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo
o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta –
prosilci, ki predložijo predračun morajo do
10. 10. 2012 predložiti še račun in dokazilo
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4.B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven
kmetije)
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pri predelavi kmetijskih proizvodov
mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko
gospodarstvo
– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 40,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana,
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe
investicije,
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo
o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta –
prosilci, ki predložijo predračun morajo do
10. 10. 2012 predložiti še račun in dokazilo
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4.B.3. Promocija in trženje proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih
proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave).

ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade
(do 250 EUR na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in
vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve. Organizacije, ki so
registrirane za izvajanje tehnične pomoči
na področju kmetijstva na območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
– finančno in vsebinsko poročilo o delu
v preteklem letu,
– dokazilo o vpisu v register,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana,
– do 15. 11. 2012 obvezno predložiti
fotokopije računov oziroma predračunov
z vsebinsko obrazložitvijo z datumom opravljene storitve iz obdobja od dne izdanega
sklepa do 14. 12. 2012 in dokazila o plačilu
računov in predračunov iz obdobja od dne
izdanega sklepa do 15. 11. 2012 (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek, potni nalog). Na podlagi predloženih računov, predračunov in dokazil o plačilu računov in predračunov bo
sklenjena pogodba o dodelitvi pomoči, v kateri bo določena višina dodeljenih sredstev.
Prejemnik bo moral za predložene predračune do 14. 12. 2012 občini dostaviti tudi račune, ki bodo izkazovali izvedene aktivnosti,
ki so predmet predračunov.
Iz finančno ovrednotenega programa
mora biti razviden znesek v višini najmanj
100 EUR brez DDV.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 6.000 EUR.
4.B. Pomoči »de minimis«
4.B.1. Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja
(kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50 % upravičenih
stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo
sedež na območju Občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter
obdelujejo 1 ha vinograda.
Pogoji za pridobitev:
– izpis Upravne enote o vpisu v register
pridelovalcev grozdja in vina,
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Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo
o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta –
prosilci, ki predložijo predračun morajo do
10. 10. 2012 predložiti še račun in dokazilo
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 200 EUR brez DDV.
4.B.4. Izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih dejavnosti in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij,
– stroški prevoza in vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,
– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo
o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta –
prosilci, ki predložijo predračun morajo do
10. 10. 2012 predložiti še račun in dokazilo
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 200 EUR brez DDV.
4.B.5. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer – do 100 %.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza
ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prevoza,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– vlagatelj/izvajalec
transporta
mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo razdalj za obdobje od 1. 11. 2011 do
oddaje vloge,
– oceno razdalj tovornih transportov za
ostale mesece,
– do 5. 11. 2012 predložiti še dokazilo
o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo razdalj od oddaje
vloge do 30. 10. 2012,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev:
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko
leto 2012.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske
izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki
se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Sežana in do 30. 9.
2012. Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
6. Rok in način prijave:
Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane zadnji
dan (21. dan) osebno ali prispele po pošti
na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba
št. 10). Nepravočasnih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj Razpis za kmetijstvo – Skupinske izjeme« ali vlogo prijavni obrazec
z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj Razpis za kmetijstvo
– de minimis« – vložijo prijavitelji na naslov:
Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 10) ali
po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več
vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen
naziv in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog:
Komisija, imenovana s sklepom župana,
bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se
pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo.
Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni
zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog
prejemnikov sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa
v 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki
ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja notranje
organizacijske enote.
8. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
dvignejo v sprejemni pisarni (pisarna št. 10)

Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Sežana: www.
sezana.si, rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana,
Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja
Kristančič, soba 66 A, na tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana
Ob-1486/12
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10
in 57/10), Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Bovec (Uradni list RS,
št. 111/08, 53/11) ter na podlagi Odloka
o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 97/11,
11/12) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo
v Občini Bovec
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
II. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo v Občini Bovec (Uradni list RS,
št. 97/11).
III. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s toplotno energijo v Občini
Bovec. Gospodarska javna služba obsega
zlasti:
– izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso;
– izgradnjo ter obratovanje toplovodnega
omrežja za daljinski sistem ogrevanja na
lesno biomaso (v nadaljevanju DOLB) do
uporabnikov toplotne energije;
– redno pregledovanje delovanja objektov in naprav;
– vsa potrebna vzdrževalna dela oziroma
strokovni nadzor nad delovanjem omrežja;
– intervencije na objektih in napravah
DOLB;
– vodenje pripravljalnih del in investicij
v nove objekte ter naprave;
– vodenje katastra in kontrolne knjige;
– priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju;
– vodenje evidence o porabljeni energiji
po posameznih odjemnih mestih;
– druge storitve, ki jih določajo zakoni ali
drugi podzakonski akti.
Koncesionar bo pridobil stavbno pravico oziroma služnost na zemljiščih v lasti
Občine Bovec za nemoteno opravljanje dejavnosti, za kar bo z Občino Bovec sklenil
pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za
izgradnjo objekta kotlovnice, ter pogodbo
o ustanovitvi služnostne pravice za toplovod
za zemljišča v lasti Občine Bovec. Koncesionar je dolžan zgraditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje kotlovnice ter deponije
goriva. V fazi izvajanja bo moral koncesionar na lastne stroške pridobiti služnostne
pogodbe od služnostnih upravičencev, kjer
bo potekala trasa toplovoda in urediti postopek vpisa služnostnih razmerij v zemljiško
knjigo.
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IV. Območje koncesije: predmet koncesije se izvaja v kraju Bovec, v Občini Bovec.
Lokacija kotlovnice ter deponije goriva se
nahaja na zemljišču s parcelno št. 261/4,
k.o. 2207 Bovec, v izmeri 1352 m2, trasa
toplovoda pa poteka po zemljiščih na parcelnih številkah 261/4, 261/3, 283, 281,
278/1, 280, 286/12, 286/11, 286/5, 1686/1,
260/2, 1718/1, 303/2, 303/1, 317/1, 317/9,
1656/1, 1656/8, 1718/2, 498, 499, 364, 486,
485, 487, 461/5, 442/9, 443/5, 443/1, 443/3,
445, 446, 571/1, 571/2, 569, 567/1, 582/1,
597, 598/1, 1712, 556/3, 556/1, 1571, 1570,
1717, 1566, 944, 952, 953, 1494/1, vse k.o.
2207 Bovec.
V. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen čas 20 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem pridobitve
uporabnega dovoljenja za DOLB, vendar
najkasneje v roku 2 leti po sklenitvi koncesijske pogodbe, ne glede na to, do katere
faze je zgrajen DOLB. Trajanje koncesijske
pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov,
določenih z zakonom.
VI. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje razpisne dokumentacije:
– Javni razpis je objavljen na spletni strani naročnika: http://obcina.bovec.si/ in na
portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani naročnika: http://obcina.bovec.si/, 24 ur dnevno v času od objave tega
javnega poziva, najkasneje do zadnjega dne
za oddajo ponudbe. Razpisna dokumentacija je v pisni obliki dostopna na sedežu naročnika Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, vsak delovni dan do poteka
roka za oddajo ponudbe med 9. in 11. uro.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
– Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki, preko portala e-naročanje. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na
portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije in so za prijavitelje
obvezujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja
je 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, do
10. ure. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve
objavi na portalu javnih naročil ter po potrebi
podaljša rok za oddajo ponudb. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
VII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in kjer je zahtevano izkazati z ustreznimi dokazili:

X. Ponudniki morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila, iz katerih izhaja
usposobljenost ponudnika.
XI. Rok in način predložitve prijav:
– Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
– Končni rok za oddajo prijav je 29. 3.
2012, do 10. ure.
– Ponudbe morajo ne glede na način
dostave (osebno ali po pošti s priporočeno
pošiljko) do naročnikovega vložišča prispeti,
do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem
primeru se štejejo ponudbe za prejete prepozno.
– Ponudbe morajo biti pripravljene
v skladu z določili razpisne dokumentacije.
XII. Postopek izbire:
– Naloge v zvezi z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo, ki zajemajo predvsem odpiranje prijav, njihovo strokovno
presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku, opravlja strokovna komisija v sestavi
treh članov, ki jo imenuje župan.
– V imenu naročnika/koncedenta koncesijo potrdi župan Občine Bovec z upravno
odločbo.
XIII. Merila za izbor ponudnika
Merila so razvrščena v pet kategorij:
– cena toplotne energije za uporabnike –
maksimalno 60 točk; sestavljena iz fiksnega
dela – maksimalno 30 točk in variabilnega
dela – maksimalno 30 točk,
– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja primerljive gospodarske javne službe – maksimalno 10 točk,
– začetek izvajanja nalog gospodarske
javne službe – maksimalno 10 točk,
– ogljični odtis pri obratovanju kotlovnice
– maksimalno 10 točk,
– soproizvodnja toplotne in električne
energije, ter uporaba komunalnih odpadkov
kot gorivo – maksimalno 10 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navede
nih meril je predmet razpisne dokumen
tacije.
XIV. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb po potekalo v sejni sobi naročnika na sedežu naročnika Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, dne 29. 3.
2012, ob 11. uri.
XV. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
XVI. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb
bo poslan ponudnikom v roku treh dni od
odpiranja ponudb.
Občina Bovec

– Ponudnik mora biti registriran oziroma
mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima vsa
potrebna dovoljenja za opravljanje gospodarske javne službe.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem in drugem odstavku
42. člena ZJN-2.
– Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.
– Ponudnik ni bil v katerikoli državi
s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
ki po pravu te države predstavlja kaznivo
dejanje.
– Ponudnik je v primeru samostojne
prijave samostojno, v primeru skupne prijave pa so vsi ponudniki skupaj sposobni zagotavljati vse dobrine, ki so predmet
gospodarske javne službe na kontinuiran
in kvaliteten način, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisov, normativov in
standardov.
– Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonodajo Republike
Slovenije, ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami;
ZIntPK) naročnik (koncedent) ne sme poslovati ter ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo
za finance Republike Slovenije v skladu
z ZJN-2.
– Ponudnik je finančno in poslovno sposoben izvajati javno gospodarsko službo.
– Ponudnik zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času, v skladu
z določbami koncesijske pogodbe.
– Ponudnik mora izpolnjevati tudi druge
pogoje, potrebne za udeležbo v postopku
podelitve koncesije, določene z veljavnim
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih
naročil ter sprejema vse pogoje iz razpisne
dokumentacije.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
ter načini dokazovanja, so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji.
VIII. Pogoji za predložitev skupne vloge:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
IX. Celotna vloga na razpis mora biti
v skladu z navodili in vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.
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Javne dražbe
Št. 054/2012
Ob-1458/12
Na
podlagi
80.
člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
14-600/2007), 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne
14. 12. 2011 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 7. 12. 2011,
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stanovanja na naslovu Zagorica 5, 1292 Ig, številka stanovanja
št. 16/II. nadstropje, ID znak nepremičnine
1700-1261-31, posamezni del št. 31 v stavbi
št. 1261, k.o. 1700 Ig (ID 5425645).
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
faks
01/28-02-322,
e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: dvosobno stanovanje št. 16, v II. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Zagorica 5, 1292
Ig, v izmeri 58,15 m2, s pripadajočo shrambo
oziroma kletnim prostorom, v izmeri 2,45 m2
in ustreznim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe v etažni lastnini.
3. V zemljiški knjigi je kot lastnik navedene nepremičnine vpisano Mesto
Ljubljana, družbena lastnina, Mestni trg
1, Ljubljana, vendar se pod zadevo Dn
št. 8000115786/2011 (ID postopka 202607)
nahaja predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Ig.
4. Izklicna cena za stanovanje znaša 70.000,00 EUR + 2 % DDV, ki znaša
1.400,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena 71.400,00 EUR z vključenim 2 %
DDV.
5. Prodajalec izrecno opozarja potencialne kupce, da je stanovanje v izredno slabem
stanju in da je potrebno popolne in celovite
adaptacije. Nepremičnina se zato kupuje po
načelu videno–kupljeno.
6. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 7. 3. 2012 v prostorih Občine Ig, in sicer ob 16. uri.
7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 71.400,00 EUR za znesek najmanj
1.000,00 EUR.
8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni
ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od
nakupa, plačana varščina pa v celoti zapade
prodajalcu.
9. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade v korist prodajalca.

10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
11. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 4.009,25 EUR,
in sicer na račun prodajalca Občine Ig,
številka računa 01237-0100000320, sklic
1716000-478, s pripisom javna dražba za
stanovanje Zagorica 5, Ig, ter se na javni
dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni od javne dražbe.
12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
13. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno–kupljeno.
14. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer na tel. 051/412-304.
15. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
Občina Ig
Št. 054/2012
Ob-1459/12
Na
podlagi
80.
člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
14-600/2007), 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa
Občinskega sveta Občine Ig z dne 14. 12.
2011 in sklepa Komisije za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne 7. 12. 2011, objavlja
Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja na zemljišču s parcelnimi številkami ID 1702-718/4-0 (ID 4357439)

in ID 1702-718/3-0 (ID 5196665) ter pripadajočih parcel s parcelnimi številkami
1702-718/2-0 (ID 3518081) in 1702-718/1-0
(ID 4357437), vse k.o. 1702 Tomišelj, na
naslovu Brest 18, Ig.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
faks
01/28-02-322,
e
mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: obstoječa
stanovanjska hiša s pripadajočim gospodarskim poslopjem na zemljišču s parcelno
številko 718/4 in 718/3 ter pripadajočima
parcelama s parcelnimi številkami 718/2 in
718/1, vse k.o. 1702 Tomišelj. Površina navedenih parcel znaša 473 m2.
3. Prodajalec izrecno opozarja potencialne kupce, da je stanovanjski objekt v zelo
slabem stanju, da bi ga bilo zato potrebno
za namene bivanja temeljito prenoviti oziroma da bi bilo iz vidika investicije učinkoviteje
zgraditi nadomestni objekt. Del stanovanjskega objekta se po katastrskih podatkih
nahaja na sosednji parceli št. 720/3 iste k.o.,
v zvezi z omogočanjem dostopa do stanovanjskega objekta in parkiranjem osebnih
vozil pa je v teku spor zaradi motenja posesti, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem
v Ljubljani, opr. št. P 2369/2011.
4. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 1. 2. 2012, št. 35011/045/2012,
velja za navedene štiri parcele Dolgoročni
plan občine in mesta Ljubljane za obdobje
1986-2000 za območje Občine Ig (UL SRS
št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93,
62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje Občine Ig
(UL SRS št. 4/85, 3/90 in Uradni list RS,
št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04).
Oznaka prostorske enote parcel je VS 16/2
Brest, osnovna namenska raba je S-območje stanovanj, podrobnejša namenska raba
pa je 2D – območje za gradnjo družinskih
stanovanjskih hiš-vaška jedra.
5. Izklicna cena znaša 70.000,00 EUR
+ 2 % DDV, ki znaša 1.400,00 EUR, skupaj
tako znaša izklicna cena 71.400,00 EUR
z vključenim 2 % DDV.
6. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 7. 3. 2012 v prostorih Občine Ig, in sicer ob 15.30.
7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 71.400,00 EUR za znesek najmanj
1.000,00 EUR.
8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ
15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina
po 10. točki se bo uspelemu dražitelju vštela
v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne
pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega
dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa,
plačana varščina pa zapade prodajalcu.
9. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade v korist prodajalca.
10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
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Št.

overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
11. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 7.434,44 EUR,
in sicer na račun prodajalca Občine Ig,
številka računa 01237-0100000320, sklic
1716000-122, s pripisom javna dražba za
parcelo Brest 18, Ig, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom
o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku
8 dni od javne dražbe.
12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
13. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno–kupljeno.
14. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, na
tel. 051/412-304.
15. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
Občina Ig

nic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti
oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno
do 1. 3. 2012 do 12. ure, osebno v vložišče
ali priporočeno po pošti!
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi znaša 300,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe,
ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe, ki
jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo

Št. 478-12/2012-1300
Ob-1477/12
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
v skladu z določbami Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) ter občinskega letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem za
leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
v njeni lasti
1. Predmet prodaje:
Stavbna zemljišča
a) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča.
Izklicne cene na javni dražbi, v katere
je že vključen tudi 20 % davek na dodano
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih
zemljišč so po posameznih parcelah naslednje:
1. Parcela št. 93/25 (770 m2), k.o. Stara Cerkev.
Izklicna cena: 23.100,00 EUR z vključenim 20 % DDV.

2. Parcela št. 93/26 (776 m2), k.o. Stara Cerkev.
Izklicna cena: 23.280,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
3. Parcela št. 93/27 (797 m2), k.o. Stara Cerkev.
Izklicna cena: 23.910,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
4. Parcela št. 93/28 (757 m2), k.o. Stara Cerkev.
Izklicna cena: 22.710,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
5. Parcela št. 93/29 (801 m2), k.o. Stara Cerkev.
Izklicna cena: 24.030,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
6. Parcela št. 93/30 (902 m2), k.o. Stara Cerkev.
Izklicna cena 27.060,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
7. Parcela št. 93/31 (794 m2), k.o. Stara Cerkev.
Izklicna cena: 23.820,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
8. Parcela št. 93/32 (800 m2), k.o. Stara Cerkev.
Izklicna cena: 24.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
b) Parcela (stavbno zemljišče), ki predstavlja komunalno opremljeno nezazidano
stavbno zemljišče
Izklicna cena na javni dražbi, v katero
je že vključen tudi 20 % davek na dodano
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih
zemljišč:
1. Parcela št. 696/60 (822 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 28.800,00 z vključenim
DDV.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala 2. 3. 2012,
v sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje),
Ljubljanska cesta 26, Kočevje, ob 12. uri.
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do 1. 3. 2012 do 12. ure, osebno
v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti
v vložišče priporočeno po pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10 % od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo – nepremičnina
(stavbno zemljišče)« (vplačnik navede tisto
nepremičnino, za nakup katere kandidira).
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav čla-
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sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni od sklenitve pogodbe in sicer na račun
Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je
podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo.
7. Drugo
Občina jamči, da so nepremičnine brez
pravnih napak.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem
na terenu.
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani
potrebni in upravičeni stroški za prevzem
razpisne dokumentacije in sodelovanje na
javni dražbi.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah je možno pridobiti pri Renati
Vidmar, tel. 01/89-38-252 (pravna vprašanja
in vprašanja glede javne dražbe) ali Robertu Latinu, tel. 01/89-38-238 (podatki o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih),
v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30 ure.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Občina Kočevje
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Razpisi delovnih mest
Št. 26
Ob-1482/12
Na podlagi Poslovnika o delu sveta šole
in na podlagi 12. redne seje sveta šole ter
sklepa št. 4, daje Svet OŠ Rudolfa Maistra
Šentilj objavo na razpis za prosto delovno
mesto
ravnatelja/ice.
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/a kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno), program vodenja zavoda, opis delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju
s kratkim življenjepisom, potrdilo sodišča,
da ni v kazenskem postopku – s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
– izven kraja prebivališča – zoper njega
ni uveden kazenski postopek za kaznivo
dejanje zoper spolno nedotakljivost), naj
kandidati/-ke pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Rudolfa Maistra, Mladinska ul. 13, 2212 Šentilj
v Slovenskih goricah, s pripisom »Prijava
na razpis ravnatelja/ice.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Svet OŠ Rudolfa Maistra Šentilj
Št. 110-10/2012
Ob-1487/12
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 29. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 58/11 – ZDT-1):
a) 1 prosto mesto višjega državnega tožilca v Strokovno informacijskem
centru na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije,
b) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
c)
– 1 prosto mesto okrajnega državne
ga tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju,
– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško

funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto višjega državnega tožilca,
določene v 26. členu Zakona o državnem tožilstvu. Od kandidata se pričakuje še dobro
obvladovanje dela z računalnikom in da je
seznanjen s projektom E-pravosodje ter dobro povezuje področje informatike in prava.
K I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za
imenovanje na mesto okrožnega državnega
tožilca, določene v 25. členu Zakona o državnem tožilstvu.
K I/c
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za
imenovanje na mesto okrajnega državnega
tožilca, določene v 24. členu Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 29. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 91//09 in 33/11)
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca
oziroma okrajnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa

od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
20 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 09/2012
Ob-1497/12
Svet Centra za socialno delo Litija na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.
US: U – I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07,
41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10
– ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) in na podlagi 25, 26, 27, 28. člena Statuta Centra za
socialno delo Litija ter sklepa 3. seje Sveta
Centra za socialno delo Litija, z dne 7. 11.
2011, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Litija.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členi
Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje
socialno varstvenega zavoda, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje
za določen čas trajanja mandata.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati predložiti življenjepis ter program
dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku
8 dni od objave razpisa na naslov: Center
za socialno delo Litija, Ljubljanska cesta 12,
z oznako na ovojnici: »Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Litija
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Druge objave
Št. 161300-12-0041
Ob-1451/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana (v
nadaljevanju: prodajalec) na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih službenih vozil
1. Ime in sedež upravljavca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja 6 rabljenih službenih vozil. Skupna
ocenjena vrednost vozil je 6.500,00 EUR.
Seznam vozil:

Zap.
št.

Zap. št. iz
cenilnega
poročila

1.

13.

2.

Vrsta vozila

Reg. št. pred
odjavo

Letnik

Izklicna cena v EUR

Renault Clio 1.4

osebni

LJ N2-52M

1999

1.000,00

16.

Renault Clio 1.4

osebni

LJ S2-85M

2000

900,00

3.

17.

Renault Clio 1.4

osebni

KP 89-26M

1999

1.200,00

4.

18.

Renault Clio 1.4

osebni

MB F4-327

2000

1.100,00

5.

19.

Renault Clio 1.4

osebni

MB F2-439

2000

1.200,00

6.

26.

Renault Clio 1.4

osebni

GO 97-50J

1999

1.100,00

Znamka in tip vozila

Skupaj:

6.500,00
3. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani varščini v višini 10 % izklicne cene
za vsako posamezno vozilo, za katero ponudnik odda ponudbo. Če ponudnik odda
ponudbo za več vozil, lahko predloži eno
potrdilo o plačani varščini za vsa vozila, za
katera je oddal ponudbo.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije
o predmetu prodaje zaradi oblikovanja ponudbe za nakup: kupci kupujejo vozila po
načelu videno-kupljeno, zato jim je omogočen ogled vozil pred oddajo ponudbe. Kontaktne osebe, s katerimi je potreben predhodni dogovor o terminu ogleda, so navedene v oklicu javnega zbiranja ponudb, ki je
objavljen na spletni strani upravljavca (glej
točko 14). Vse morebitne informacije v zvezi
s samim postopkom javnega zbiranja ponudb, ponudniki dobijo na telefonski številki,
navedeni pod točko 15.
5. Predložitev in sestavine ponudbe: ponudniki lahko ponudbe oddajo na obrazcu
iz oklica javnega zbiranja ponudb, kateremu
mora biti priloženo potrdilo o plačani varščini
v ustrezni višini.
6. Posebnih omejitev upravljavca v zvezi
s postopkom prodaje ni.
7. Način in rok plačila kupnine: ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno
vozilo, bo kot najugodnejši ponudnik kupni-
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no plačal na podlagi prejetega računa na
transakcijski račun prodajalca, najkasneje
v roku 15 dni od dneva izstavitve računa.
Plačilo kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina posla. Plačilo računa je
pogoj za prevzem vozila, ki mora biti izveden v roku 10 dni od dneva plačila računa.
8. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo
ponudb je torek, 6. 3. 2012 do 9. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov
prodajalca pripele do omenjenega roka.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo je 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v prostorih upravljavca v torek, 6. 3.
2012, ob 10. uri.
11. V primeru, da dva ali več ponudnikov
za isto vozilo ponudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, ki so ponudili enako
ceno pozval k oddaji nove ponudbe za predmetno vozilo. V primeru, da je ponudbena
cena za isto vozilo pri več ponudnikih enaka
tudi v drugem krogu, se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga izvede
komisija, imenovana za izvedbo postopka
odprodaje.
12. Vlada in organ za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti ali
pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek lahko ustavita do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
13. Obstoj predkupne pravice: ne.
14. Vsi pogoji, navodila in obrazec za
pripravo ponudbe so navedeni v oklicu javnega zbiranja ponudb, ki je objavljen na
spletni strani prodajalca http://www.carina.gov.si/si/javne_objave/javne_drazbe/.
15. Vse informacije v zvezi z vozili ponudniki dobijo pri kontaktni osebi za posamezno vozilo (te so razvidne iz oklica javnega
zbiranja ponudb, ki je objavljen na naslovu
iz prejšnje točke). Vse dodatne informacije
v zvezi s postopkom odprodaje lahko ponudniki dobijo na tel. 01/478-38-38, vsak
delovnik med 8. in 14. uro.
Carinska uprava Republike Slovenije

Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika, naslov, telefonsko številko, e-naslov ter ponujeno ceno. Predložiti je potrebno:
– potrdilo o vplačani varščini,
– priloženo celotno številko računa z navedbo banke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku
15 dni na račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje
do 13. 3. 2012 do 15. ure na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
jeklenih palic premera _____ (vpišite ustrezen premer)« ali Ne odpiraj – Ponudba za
nakup mostnega žerjava«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 30. 6. 2012.
9. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 14. 3. 2012 ob 13. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova
cesta 59, Ljubljana.
10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
11. Oseba za stike za izvedbo postopka
javnega zbiranja ponudb
Janka Pavšek Bantan, tel. 01/471-29-40
ali 01/471-23-37, el. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za
obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo

Št. 478-9/2012-5
Ob-1478/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
v nadaljnjem besedilu uredba), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo jeklenih palic
in mostnega žerjava
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje
a) Jeklene palice iz specialnega jekla
tipa 32 CrMoV 1210 proizvod Metal Ravne
in jeklarne AUBERT & DUVAL Francija vsebujejo legirne elemente Cr, Mo, V in Ni ter
se uporabljajo za ozko namenske potrebe.
Jeklo je v palicah, svetlo luščenih, dolžine
šest metrov in primerno za hladno kovanje
na kovaških strojih proizvajalca GFM.
I. sklop – palice premera 30 mm, 753 kg;
II. sklop – palice premera 33 mm,
3.013 kg;

III. sklop – palice premera 42 mm,
4.132 kg;
IV. sklop – palice premera 43 mm,
1.272 kg;
V. sklop – palice premera 50 mm, 448 kg.
b) Mostni žerjav z naslednjimi karakteristikami:
– Vrsta, tip, serija: DMD 5 Mp, tov.
št. 22458,
– Proizvajalec: Vulkan Rijeka,
– Leto izdelave: 1972,
– Nosilnost: 5 ton,
– Razpon: 11, 6 m.
3. Ogled premičnin:
– jeklene palice – po predhodnem dogovoru na tel. 040/356-544 (Marjan Hudin) ali
041/735-766 (Adnan Zilić),
– mostni žerjav – po predhodnem dogovoru na tel. 01/581-35-04 (Bojan Fritsch).
4. Višina varščine
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini:
– za jeklene palice I. sklop v višini 280 €,
– za jeklene palice II. sklop v višini 820 €,
– za jeklene palice III. sklop v višini
990 €,
– za jeklene palice IV. sklop v višini
400 €,
– za jeklene palice V. sklop v višini 210 €,
– za mostni žerjav v višini 500 €.
Varščino
vplačajo
na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114, s pripisom:
– varščina za nakup jeklenih palic premera ______ (vpišite ustrezen premer) ali
– varščina za nakup mostnega žerjava.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po poslanem pisnem obvestilu o izbiri.
5. Pogoji prodaje:
– Na razpis o javnem zbiranju ponudb
za prodajo jeklenih palic se lahko prijavijo
pravne ali fizične osebe, ki so registrirane in
poslujejo na območju Republike Slovenije
ter imajo soglasje za proizvodnjo vojaškega
orožja in opreme za skupino 1.0.0. ali katero
koli podskupino te skupine.
– Predmeti prodaje so naprodaj po načelu videno–kupljeno.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora biti
izražena v evrih in ne sme biti nižja:
– od 2800 € za I. sklop
– od 8200 € za II. sklop
– od 9900 € za III. sklop
– od 4000 € za IV. sklop
– od 2100 € za V. sklop
– od 5000 € za mostni žerjav.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec ponudnika
izbral na podlagi dodatnih pogajanj. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v roku osmih dni od
javnega odpiranja ponudb.
– Izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni po potrditvi prejema obvestila o izbiri
skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
– Kupec mora predmete prodaje prevzeti
do 26. 4. 2012, vendar ne pred plačilom celotne kupnine.
– Stroški v zvezi z odvozom predmeta
prodaje ter morebitni drugi stroški bremenijo kupca.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje.
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Št. 110-14/2012
Ob-1500/12
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11), Ministrstvo za pravosodje
objavlja
javni poziv
okrožnim in okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega
ali okrajnega sodnika na delo v strokovno
službo Sodnega sveta za polovični delovni
čas. Sodnik bo dodeljen za opravljanje del in
nalog na področju spremljanja, ugotavljanja
ter analiziranja učinkovitosti in uspešnosti
sodišč. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1480/12
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
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in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Kranjska Gora, Čičare 11, apartma številka 012, v skupni izmeri 43,24 m²
(dnevna soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica, balkon, klet), s pripadajočim deležem na zemljišču-stavbišču z ID znakom
nepremičnine 2169-387/4-0, k.o. Kranjska
Gora; apartma je vpisan v katastru stavb
kot stanovanjska enota z identifikacijsko
številko 2169-1138-10 in se nahaja v visokem pritličju zgradbe – zgrajene leta 1980.
Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma je
opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga s fotokopijo kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med Podjetjem za PTT promet
Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana, kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije d.d. in
GIP »GRADIS« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, TOZD GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec mora
na svoje stroške pridobiti ustrezne listine
za vknjižbo lastninske pravice odkupljene
nepremičnine in jo tudi na svoje stroške
vknjižiti v zemljiški knjigi.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na
tel. 041/722-597, g. Branko.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 73.500,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 700,00 EUR + DDV.
2. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne
v Bohinju 23, apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m² (se nahaja v dveh etažah in je
sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega
prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in
balkona); s pripadajočim deležem zemljišča
z ID znakom nepremičnine 2200-617/5-0,
2200-617/4-0, 2200-617/3-0, 2200-618/3-0,
2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistrica,
v deležu 560/10000. Apartma je vpisan
v katastru stavb kot stanovanjska enota
z identifikacijsko številko 2200-1145-12 in
se nahaja v nadstropju zgradbe, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina – apartma je
vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekoma z ID znakom nepremičnine
2200-1145-12, k.o. Bohinjska Bistrica v deležu do celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in
priključek CATV, ogrevanje je na elektriko.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure, na tel. 041/360-621, ga. Ana.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 97.300,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR + DDV.
3. Bohinj, Ribičev laz 47, apartma, v skupni izmeri 56,28 m² (sestavljen iz kuhinje,
dnevnega prostora, hodnika, dveh predprostorov, sobe, kopalnice in sanitarij); s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom
nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica,
v deležu 16/100 od celote. Apartma skupaj
s Telekomovimi tehnološkimi prostori predstavlja del stavbe z ident. številko stavbe
2199-301; prostori se nahajajo v stavbi (v
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kateri so tudi preostali Telekomovi tehnološki prostori in Poštni prostori), ki je zgrajena
leta 1970. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV, ogrevanje je centralno – radiatorsko. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem. Telekom
Slovenije d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot
solastnik celotne nepremičnine z ID znakom nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica v idealnem deležu 68/100 od celote;
prodajani apartma predstavlja delež 16/100
celotne nepremičnine.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure, na tel. 041/360-621, ga. Ana.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
123.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.500,00 EUR + DDV.
4. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 2, površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije,
v podzemnem delu objekta je zaklonišče,
ob objektu je zunanja garaža. Apartma se
nahaja v nadstropju stavbe s številko stavbe
1495-3 (podatek iz registra nepremičnin).
Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba
– stavbišče) k.o. Toplice. Počitniški apartma
št. 2 predstavlja delež 994/10000-in. Predmet prodaje ni stavba s številko oziroma
oznako 1495-4 (samostoječa garaža), ki
stoji na parceli številka 452/17, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi lasti do celote.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 71.400,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.500,00 EUR + DDV.
5. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 3, površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije,
v podzemnem delu objekta je zaklonišče,
ob objektu je zunanja garaža. Apartma se
nahaja v nadstropju stavbe s številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna
stavba – stavbišče) k.o. Toplice. Počitniški
apartma št. 3 predstavlja delež 913/10000in. Predmet prodaje ni stavba s številko
oziroma oznako 1495-4 (samostoječa garaža), ki stoji na parceli številka 452/17, k.o.
1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi lasti
do celote. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki
se prodaja skupaj z apartmajem. Ogled
bo možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 65.600,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.100,00 EUR + DDV.
6. Červar–Istra, Volta 1, apartma št. 8
(ap. št. 31141), površine 30,53 m², nahaja se v 1. nadstropju večstanovanjskega
počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je
zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen

leta 2001. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina-apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, štev. zk vl. 441, k.o. Poreč v stavbi,
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31141 v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »6«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica
v času postopka prodaje še ni vpisana na
ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin. Ogled nepremičnine
bo možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.
7. Červar–Istra, Volta 1, apartma
št. 31238, površine 30,53 m², nahaja se
v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki
se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina-apartma je evidentirana v zemljiški
knjigi Poreč, na zemljišču s parc. št. 795,
štev. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno
stanovanje št. 31238 v drugem nadstropju
stavbe, označen kot posebni etažni del »9«.
Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka
prodaje še NI vpisana na ime prodajalca;
sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled
nepremičnine
bo
možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.200,00 EUR.
8. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 098105, površine 31,55 m2, nahaja se
v 1. nadstropju počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je kot lastnina Telekom Slovenije evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi Pula, na
parcelni številki 7788/3 (apartma, dvorišče),
štev. zk vl. 6573, k.o. Vodnjan, v solastnem
deležu 2/8 od celote. Ogled nepremičnine
bo možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 00 385 98-42-58-77, g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 37.900,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.
9. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče
na lokaciji Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2 na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-791/6-0 (travnik površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-14/3
-0 (odprto skladišče površine 1.565 m2) in
na zemljišču z ID znakom nepremičnine
2120-17/6 -0 (pot površine 255 m2), vse
k.o. 2120- Primskovo. Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.400.000,00 EUR.
10. Vače 28 in 28a – poslovni prostor
površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo
nadstropje), na naslovu Vače 28 in Vače
28a, 1252 Vače; vpisano v zemljiški knjigi
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v katastru stavb kot posamezni del stavbe
z ID znakom nepremičnine 1832-162-7, kot
etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada zemljišče (stavbišče,
dvorišče) v deležu 9540/100000 oziroma
skupaj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih
z ID znakom nepremičnine 1832-110/0-0,
1832-2250/3-0 in 1832-2250/4-0, vse k.o.
1832 – Vače. Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1992; poslovni
prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori imajo električno,
vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje
je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani
kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta (ogrevanje, voda,..) za
potrebe predmetnega poslovnega prostora.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 01/234-14-00,
g Simon.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 43.100,00 EUR.
11. Kočevska Reka 22 – poslovni prostori skupne površine 123,04 m2 v pritličju
objekta, na naslovu Kočevska Reka 22,
z identifikacijo številko dela stavbe 135-7;
vpisano v zemljiški knjigi v katastru stavb
kot posamezni dela stavbe z ID znakom nepremičnine 1590-135-7, kot etažna lastnina
Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada del zemljišča (stavbišča) z ID znakom
nepremičnine 1590-14/0-1 v deležu 37/100.
Skupaj s poslovnim prostorom in pripadajočim delom stavbišča se proda tudi zemljišče z ID znakom nepremičnine 1590-15/0-0
(dvorišče, v izmeri 240 m2 in parkirišče, v izmeri 756 m2), k.o. Kočevska Reka. Stavba,
v kateri se nahajajo predmetni poslovni prostori je zgrajena leta 1939 in pozneje obnovljena. Poslovni prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je
centralno iz skupnega toplovoda. Navedeni
poslovni prostori so zasedeni oziroma oddani v najem najemniku – zato se izbranega
kupca oziroma novega lastnika navedenih
nepremičnin v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe najemno razmerje
kot nov najemodajalec namesto Telekom
Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in
pravice najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne pogodbe.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 01/234-14-00
g. Simon.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnin
skupaj je 38.560,00 EUR.
12. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v 2. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje. Prostor leži
v prvem nadstropju objekta, ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno
preurediti v stanovanje s tem, da se kupec
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz
skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo
objekta za potrebe predmetnega poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje,…).
Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna
lastnina Telekom Slovenije, d.d. z ID znakom nepremičnine 1577-117-1, k.o. 1577

Objekti so zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so vpisane
v zk kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Vse
se prodaja skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41,
g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 164.000,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne nepremičnine je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali
dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, soba št. 111-B, z oznako
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 20. 3.
2012. Za pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 111-B, najkasneje do vključno 20. 3. 2012, do 12. ure.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki morajo v posamični
pisni ponudbi (posebej za vsako posamezno
nepremičnino) navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko)
ter tudi hrvaško »OIB – osobni identifikacijski broj« (številko) kolikor jo že ima (za
poč.enote ne Hrvaškem),
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene
objavljene izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti
fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe
morajo obvezno priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in
samostojni podjetniki posamezniki priložiti
priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se
prodaja skupaj z nepremičnino (počitniško
enoto),
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo
v primeru nakupa predmetne nepremičnine
vse postopke v zvezi s potrebno dodatno
ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom
nepremičnine v zemljiško knjigo uredil sam
na svoje stroške,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen z obvezo prevzema najemnega
razmerja in bo po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe vstopil v najemno razmerje kot nov
najemodajalec, namesto Telekom Slovenije,
d.d. ter bo prevzel obveznosti in pravice
iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v
objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 11).
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s so-

– Kočevje; stavba stoji na zemljišču z ID
znakom nepremičnine 1577-1053/0-0, k.o.
1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 01/234-14-00,
g. Simon.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 35.445,00 EUR.
13. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117- 2, ki se nahaja v 4. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Ljubljanska cesta 21 Kočevje. Prostor
leži v drugem nadstropju objekta, ki je bil
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti v stanovanje s tem, da se
kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da
vse preureditve izvede na svoje stroške.
Predmetni prostori imajo elektriko; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani
kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega poslovnega prostora (elektrika, voda,
ogrevanje,…). Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi vpisan
kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.
z ID znakom nepremičnine 1577-117-2, k.o.
1577 – Kočevje; stavba stoji na zemljišču
z ID znakom nepremičnine 1577-1053/0-0,
k.o. 1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 01/234-14-00,
g. Simon.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 37.740,00 EUR.
14. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na zemljišču z ID znakom nepremičnine 18711662/0-1, k.o. 1871 – Trbovlje in dvorišče
z ID znakom nepremičnine 1871- 806/1-0,
obe parceli k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu
177/1000 od celote. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom
Slovenije, d.d. Objekt je zgrajen leta 1960 in
pozneje adaptiran. Objekt in poslovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih enot s tem, da se kupec v kupoprodajni
pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede
na svoje stroške. Predmetni prostori imajo
elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo;
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice.
Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti
komunalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda, kanalizacija, ogrevanje,…).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 03/428-35-65, ga.
Nada.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 232.800,00 EUR.
15. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori v stavbi tk center Krško, površine
305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse
na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom
nepremičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna
stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko
poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316 – 582/1-0 (zelenica), površine
1.721,00 m2 ter zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine
185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas.
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delovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka odškodninskim zahtevkom iz
naslova stvarnih napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno,
najpozneje do 30. 4. 2012.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik
(za nakup počitniške enote na Hrvaškem)
priskrbeti »OIB-osobni identifikacijski broj«
(številko), kar je dodaten pogoj za vknjižbo
novega lastnika v zemljiški knjigi v Republiki
Hrvaški.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od
nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d.,
odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave
lahko ponudniki pridobijo:
– splošno: na tel. 02/530-27-70 – g.
Marjan in 01/234-16-50 – g. Mladen in
01/234-15-92 – ga. Jana;
– o trenutnem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin:
– na tel. 01/234-13-68 – ga. Jana (za
vse nepremičnine oziroma počitniške enote) ali
– na tel. 00/385 51/272-935 – ga. Suzana (za počitniške enote na Hrvaškem);
– glede ogledov nepremičnin – počitniških enot dodatno na tel. 01/234-16-75 –
ga. Ana.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 3506-8/2012
Ob-1479/12
Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), 23. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (Uradni
list RS, št. 54/10 in 18/11) in 44. člena
Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih
javnih površinah v Občini Brežice (Uradni
list RS, št. 1/09)
javno zbiranje ponudb
za oddajo javnih površin
na ulici Ceste prvih borcev v Brežicah
za postavitev začasnih objektov –
tipskih gostinskih teras
za določen čas petih let (v terminu
od 1. 4. do 30. 9. tekočega leta)
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih
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borcev 18, 8250 Brežice, matična številka:
5880173000, ID za DDV: SI34944745.
2. Predmet oddaje v najem in izhodiščna
višina najemnine
Predmet javnega razpisa je oddaja javnih površin na Cesti prvih Borcev v Brežicah
v najem za sezonsko postavitev začasnih
objektov – tipskih gostinskih teras na naslednjih lokacijah in v naslednjih površinah:
1. Lokacija št. 1 – Terasa A pri stavbi Trg
izgnancev 5, površina, ki se oddaja v najem
je 23,00 m2 (1,93 m – 2,65 m × 10,00 m),
izhodiščna cena za najem je 92,00 EUR
mesečno.
2. Lokacija št. 2 – Terasa B pri stavbi Trg
izgnancev 2, površina, ki se oddaja v najem
je 29,00 m2, izhodiščna cena za najem je
116,00 EUR mesečno.
3. Lokacija št. 3 – Terasa C pri stavbi Cesta prvih borcev 44, površini, ki se oddajata
v najem sta varianti A in B in sicer:
– varianta A – 30,00 m2 (3,18 m –
3,77 m × 8,65 m) in
– varianta B – 50,00 m2 (2,74 m –
3,77 m × 15,40 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je
120,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za
najem variante B je 200,00 EUR mesečno.
4. Lokacija št. 4 – Terasa D pri stavbi
Cesta prvih borcev 40a, površina, ki se oddaja v najem je 50,00 m2 (5,18 m × 9,65 m),
izhodiščna cena za najem je 200,00 EUR
mesečno.
5. Lokacija št. 5 – Terasa E pri stavbi Cesta prvih borcev 33, površini, ki se oddajata
v najem sta varianti A in B in sicer:
– varianta A – 15,70 m2 (2,88 m ×
5,45 m) in
– varianta B – 39,20 m2 (2,88 m ×
13,60 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je
62,80 EUR mesečno in izhodiščna cena za
najem variante B je 156,80 EUR mesečno.
Za varianto je B potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega objekta katerega
fasado terasa deloma zakriva in ga mora
ponudnik priložiti ponudbi.
6. Lokacija št. 6 – Terasa F pri stavbi Cesta prvih borcev 22, površini, ki se oddajata
v najem sta varianti A in B in sicer:
– varianta A – 50,00 m2 (5,00 m ×
10,00 m) in
– varianta B – 33,50 m2 (5,00 m ×
6,70 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je
200,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za
najem variante B je 134,00 EUR mesečno.
7. Lokacija št. 7 – Terasa G pri stavbi Cesta prvih borcev 15, površina, ki se oddaja
v najem je 50,00 m2 (4,36 m × 11,47 m),
izhodiščna cena za najem je 200,00 EUR
mesečno.
8. Lokacija št. 8 – Terasa I pri stavbi Cesta prvih borcev 2, površini, ki se oddajata
v najem sta varianti A in B in sicer:
– varianta A – 28,00 m2 (4,00 m ×
7,00 m) in
– varianta B – 50,00 m2 (5,00 m ×
10,00 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je
112,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za
najem variante B je 200,00 EUR mesečno.
9. Lokacija št. 9 – Terasa H pri stavbi Cesta prvih borcev 14, površini, ki se oddajata
v najem sta varianti A in B in sicer:
– varianta A – 35,00 m2 (5,00 m ×
7,00 m) in
– varianta B – 50,00 m2 (5,00 m ×
10,00 m).

Izhodiščna cena za najem variante A je
140,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za
najem variante B je 200,00 EUR mesečno.
Natančne lokacije, videz in drugi pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati objekti, so določeni z idejno zasnovo umestitev začasnih
objektov – Sezonski gostinski vrtovi, ki jo
je izdelal Region d.o.o, Cesta prvih borcev
11, Brežice, št. projekta 2685/ID-10, Brežice, februar 2010, ki je dostopen za ogled
v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice,
soba 9, in sicer po predhodni najavi pri kontaktnih osebah: Mateja Tomše, Oddelek za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, tel. 07/620-55-57, e-mail: mateja.tomse@brezice.si, Alenka Laznik, vodja
Oddelka za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-50, e-mail: alenka.laznik@brezice.si.
Objekti na lokacijah, ki so predmet najema, morajo biti izdelani iz lahke kovinske
konstrukcije antracitno sive barve RAL 7016
ali grafitno sive barve RAL 7024, z minimalnim številom nosilcev strešne konstrukcije, ograjeni z ograjo iz enakega materiala
in z vertikalnimi polnili. Nadkritje mora biti
platneno in svetlih pastelnih barv, barvno
prilagojeno in usklajeno s fasado obstoječe
stavbe in brez sponzorskih reklam.
Nadkritje teras je lahko:
– v obliki simetrične dvokapnice s platneno streho naklona od 15 do 30 stopinj,
sleme strehe mora biti vzporedno z objektom, maksimalna višina slemena je 4 m od
kote cestišča, kota kapi na strani pločnika je
minimalno 2,5 m,
– v obliki enokapne platnene strehe, naklona od 15 do 30 stopinj, sleme strehe je
vzporedno z objektom, kota kapi na strani
cestišča je minimalno 2,5 m,
– v obliki platnenega senčnika.
Stranice objektov morajo biti v celoti odprte in ni dovoljeno kakršnokoli zapiranje
s strani, ne glede na to, ali je izvedeno
s prosojnim materialom, rastlinami, platnom
oziroma v kakšni drugi izvedbi ali na kakršenkoli drugačen način.
Lokacije se oddajo v najem za določen
čas, in sicer za obdobje pet let, izključno
v terminu od 1. 4. do 30. 9. tekočega leta.
Vsako leto po izteku termina so izbrani
ponudniki dolžni odstraniti začasni objekt,
v nasprotnem primeru jih odstrani občina
na račun najemnika. V slednjem primeru
najemnik izgubi pravico najema prostora do
naslednjega javnega razpisa.
Izhodiščna najemnina za začeti m2 površine je 4,00 EUR, najemnina se plačuje
mesečno v osmih dneh po izstavitvi računa za pretekli mesec v skladu z najemno
pogodbo.
Ostali pogoji najema:
– najemnik mora imeti poravnane vse
dosedanje obveznosti do Občine Brežice,
– kolikor po pisnem opominu najemnik
dvakrat zaporedno ne poravnava stroškov
najemnine se pogodba prekine in najemnik
izgubi pravico do najema prostora,
– vse stroške v zvezi s postavitvijo, odstranitvijo, obratovanjem in zavarovanjem
objekta nosi najemnik,
– najemnik mora imeti oziroma je dolžan
na lastne stroške pridobiti vsa ostala dovoljenja, potrebna za obratovanje objekta in
opravljanje dejavnosti,
– najemnik je dolžan pri postavitvi objekta v celoti upoštevati pogoje iz 23. člena
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Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice,
– najemnik lokacije ne sme oddati v podnajem,
– najemnik mora objekt in njegovo okolico redno čistiti in vzdrževati,
– najemnik ne sme z ničemer posegati
v sosednje javne površine,
– najemnik je dolžan zagotoviti, da dejavnost ne bo hrupna in moteča za okoliške stanovalce in poslovne dejavnosti ter za
spoštovanje predpisov o hrupu,
– če občina lokacijo, ki je predmet najema, potrebuje za prireditve ali druge javne
potrebe (vzdrževanje infrastrukture), jo je
najemnik dolžan izprazniti v roku, ki je določen v pozivu občine, v nasprotnem primeru
napravi to občina na račun najemnika,
– Občina Brežice ima pravico, da kadarkoli po sklenjeni pogodbi o najemu javne
površine preveri skladnost namenske javne
površine z razpisanimi pogoji in predmetom
tega javnega razpisa.
3. Pogoji za udeležbo, rok in način oddaje vlog
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki:
– so registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti ali ki se bodo ustrezno registrirali
za opravljanje te dejavnosti v primeru, da
bodo izbrani kot najugodnejši ponudnik,
– resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 120,00 EUR in
– imajo poravnane vse svoje dosedanje
zapadle obveznosti do Občine Brežice.
Varščina se plača na podračun pri UJP
Krško, št. 01209-0100008385, z navedbo
»Varščina za javno zbiranje ponudb-letne
terase«. Vplačana varščina se neizbranemu
ponudniku vrne. Varščina, ki jo je vplačal
izbrani ponudnik, se nameni za garancijo
plačila najemnine in za poravnavo morebitne škode na nepremičnini, ki je predmet
najema ali škode v zvezi s kršitvami najemne pogodbe ter se po preteku časa, za
katerega je sklenjeno najemniško razmerje,
v primeru nevnovčenja vrne v enakem znesku in brez obresti v roku 15 dni od predaje
nepremičnine, ki je predmet najema, v neposredno posest Občini Brežice.
Zainteresirani ponudniki podajo ponudbe
na izpolnjenem obrazcu »Ponudba«, ki je
sestavni del razpisa. Potrebne obrazce za
oddajo ponudbe, vzorec najemne pogodbe
in vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani
Občine Brežice ali na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve v pisarni št. 9, od
ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, pri
kontaktnih osebah: Mateja Tomše, Oddelek
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-57, e-mail: mateja.tomse@brezice.si, Alenka Laznik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-50,
e-mail: alenka.laznik@brezice.si.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– podpisane in izpolnjene obrazce:
Obrazec 2 – Izjava, Obrazec 3 – Osnutek
najemne pogodbe,
– za varianto B je pri ponudbi za lokacijo 5 potrebno soglasje lastnika sosednjega

objekta, katerega fasado terasa deloma zakriva in ga mora ponudnik priložiti ponudbi.
Ponudniki naj ponudbi priložijo tudi:
– originalni izpisek iz sodnega registra
oziroma ustrezne evidence AJPES staro
največ 30 dni, če je ponudnik pravna oseba
oziroma samostojni podjetnik oziroma drugo dokazilo o registriranosti oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti,
Ponudbe za pridobitev javne površine
v najem morajo prispeti v pisarno vložišča
Občine Brežice na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do
vključno torka 6. 3. 2012, do 10. ure.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JZP
– Letne terase, št. zadeve: 3506-8/2012«.
Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten
ali zaprt tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan in
označen kot je navedeno zgoraj, občina ne
bo odgovarjala za založitev ali predčasno
odpiranje ponudbe.
Za ugotavljanje ure predložitve ponudbe je merodajna ura v vložišču naročnika,
čas predložitve odčita delavec v vložišču,
ki je dolžan na zahtevo ponudnika izročiti
potrdilo o prevzemu ponudbe. Ponudbe, ki
bodo k naročniku prispele po roku določenem za predložitev ponudb, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
4. Postopek izbire
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Javno odpiranje ponudb bo
strokovna komisija opravila v torek, 6. 3.
2012 ob 12. uri, v sejni sobi v pritličju Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Merilo za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo
izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil
najvišjo ceno. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno za isto lokacijo,
ima prednost ponudnik, ki je oddal ponudbo
za najem za obdobje celotnih šestih mesecev, nato pa tisti, ki ima gostinski lokal bližje
lokaciji, za katere najem je oddal ponudbo.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni predvidoma v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo
sklenjena najemna pogodba najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če ponudnik
ne podpiše najemne pogodbe v roku, ki
ga v pozivu določi Občina Brežice, občina lahko izbere drugega najugodnejšega
ponudnika ali ponovi razpis. Ponudniku, ki
ni izbran bo varščina brez obresti vrnjena
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Postopek oddaje v najem se lahko ustavi
vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudnikom vrne razpisna dokumentacija in varščina brez obresti, ponudnik tudi
nima pravice do kakršnekoli odškodnine.
Občina Brežice
Št. 464-04-0008/2012
Ob-1498/12
Občina Žalec na podlagi 22. in 29. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
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javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Naziv in sedež najemodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
tel. 03/713-63-22, faks: 03/713-64-64.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Oddaja v najem dela parc.št. 785/3, k.o.
Žalec (stavba št. 1715): poslovni prostor –
cvetličarna na mestnem pokopališču v Žalcu: Cvetličarna, v izmeri 61,55 m2, skladiščni
prostori, v izmeri 39,10 m2 in sanitarije, v izmeri 8 m2 (skupno 108,65 m2).
Izhodiščna (najnižja) ponudbena vrednost m2 v najem vzete nepremičnine znaša 7,92 €/m2 mesečno oziroma 860,50 €
mesečno za 108,65 m2 brez vključenih obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, stroškov zavarovanj in
drugih stroškov, ki se bodo dogovorili s pogodbo.
Najemnina se letno usklajuje z indeksom
cen življenjskih potrebščin v RS.
Najemno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za obdobje 5 let z možnostjo
podaljšanja.
Vsa oprema, ki se nahaja v cvetličarni,
je last Občine Žalec in je vključena v najemnino. Programsko opremo si najemnik
zagotovi sam.
3. Način in rok plačila najemnine ter varščine
Najemnina se zaračunava za pretekli mesec. Ponudnik je dolžan plačati najemnino na podračun Občine Žalec:
01390-0100004366, vsak mesec v roku
8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec.
Najemnik mora plačati tudi varščino v višini 1.760,00 € v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po sklenitvi pogodbe, na
račun Občine Žalec, št. 01390-0100004366,
odprt pri Banki Slovenije. Varščina se ob zaključku najemnega razmerja bodisi poračuna z najemnino ali vrne najemniku oziroma
se porabi za morebitne neplačane račune,
ki prispejo po zaključku najemnega razmerja in se nanašajo na obdobje najema ali pa
stroške popravil, ki so posledica nepravilne
oziroma malomarne rabe poslovnega prostora in opreme.
Plačilo varščine po prejšnjem odstavku je bistvena sestavina najemne pogodbe
in v primeru neplačila predstavlja razvezni
pogoj.
4. Vsebina ponudbe (pogoji):
4.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti
podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa;
4.2. A) Ponudnik mora predložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje
cvetličarske dejavnosti, ki ni starejše od
30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list) oziroma
B) Ponudnik, ki je na dan predložitve ponudbe še v delovnem razmerju,
mora predložiti izjavo s katero se zavezuje,
da bo, kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, do sklenitve najemne pogodbe prekinil delovno razmerje ter se pred sklenitvijo
najemne pogodbe registriral za opravljanje
cvetličarske dejavnosti.
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4.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja oziroma da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava
razen v primeru iz točke 4.2.B.
4.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od 1 meseca
razen v primeru iz točke 4.2.B.
4.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen razen v primeru iz
točke 4.2.B.
4.6. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa razen v primeru iz točke 4.2.B.
4.7. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene mesečne najemnine
v EUR. Najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti najemnine, saj se bo
takšna ponudba štela kot nesprejemljiva in
se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika.
4.8. Ponudnik mora predložiti pisno in
žigosano izjavo, da se strinja z razpisnimi
pogoji.
4.9. Ponudnik mora biti zavezanec za
DDV oziroma mora podati izjavo, da se
bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, registriral kot zavezanec za
DDV, do izteka roka za podpis najemne
pogodbe.
Ponudnik mora predložiti izjavo, da
bo pod kazensko in materialno odgovor
nostjo zagotovil pravico do 100 % odbitka
vstopnega DDV v zvezi z najemom cvetličarne.
4.10. Ponudnik mora predložiti izjavo,
da bo prevzel v delovno razmerje dva delavca enote za urejanje javnih površin JKP
Žalec d.o.o.
4.11. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
bo v roku 90 dni odkupil zalogo cvetličarne
po stanju inventure na dan primopredaje
prostorov po nabavnih cenah. Orientacijska
vrednost je 4.000,00 €. Prejemnik sredstev
je JKP Žalec.
4.12. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
bo cvetličarna pričela poslovati s 1. aprilom
2012.
5. Izbrani ponudnik – najemnik bo moral:
– nositi vse obratovalne stroške, stroške
rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj,
stroške nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in druge stroške, za katere se
stranki dogovorita s pogodbo (zavarovalne
police, ki jih bo sklepal najemnik, se morajo
vinkulirati v korist občine),
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– strankam ponuditi primerno cvetličarsko ponudbo,
– strankam ter obiskovalcem pokopališča
omogočiti dostop do sanitarij v poslovnem
času cvetličarne,
– ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
6. Predložitev ponudbe
6.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 4. vključno
do 5. marca 2012, do 9. ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
6.2. V primeru več enakovrednih ponudb,
bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja ali
jih bo pozval k ponovni predložitvi ponudb.
6.3. Ponudniki so vezani na ponudbo
90 dni od roka, ki je določen za oddajo ponudb.
6.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem Cvetličarne Zvonček« na naslov: Občina Žalec, Urad za premoženjske,
pravne in splošne zadeve, Ulica Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.
7. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi
najemne pogodbe, ki jo mora skleniti v roku
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Kolikor najugodnejši ponudnik v roku
15 dni po opravljenem izboru z najemodajalcem ne bo sklenil najemne pogodbe, se
sklenitev najemnega razmerja ponudi naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne ponudbene cene ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka ali bodo v nasprotju s pogoji
razpisa in ponudbe, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izhodiščne ponudbene
cene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
8. Občina Žalec ni zavezana k sklenitvi
najemne pogodbe za nepremičnino z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek najema kadarkoli do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh pogojev, je
višina ponujene mesečne najemnine.
10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba
št. 23, kontaktna oseba Andreja Dolinšek,
tel. 03/713-63-22, ali na elektronski naslov:
andreja.dolinsek@zalec.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi s predmetom
oddaje v najem je možen po predhodnem
dogovoru.
11. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 5. marca 2012, ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Žalec.
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OBRAZEC 1:
PODATKI O PONUDNIKU IN PONUJENI CENI ZA NAJEM CVETLIČARNE ZVONČEK
Ime in priimek oz. firma
ponudnika
Naslov in sedež oz.
stalno prebivališče ponudnika
EMŠO oz. matična številka
ponudnika
ID številka za DDV oz.
davčna številka ponudnika
Transakcijski račun ponudnika
Zakoniti zastopnik ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik
pogodbe)
Telefon, telefaks, elektronska
pošta
Ponujena cena
OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO Z VELIKI ČRKAMI !
Datum:

Žig:

Podpis:

1
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OBRAZEC 2:
IZJAVA
PONUDNIKA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik
……………………………………………………………………………………………………….
naslov
…………………………………………………………………………………………………….……..
ki ga zastopa
……………………………………………………………………………………………..……..
izjavljam:
a) da v celoti, brez zadržkov, sprejemam razpisne pogoje za oddajo cvetličarne v najem, na
podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. __/2012 z
dne, 17. 2. 2012;
b) da bom v primeru, da še nisem registriran za opravljanje cvetličarske dejavnosti ter bom
izbran kot najugodnejši ponudnik, do sklenitve najemne pogodbe prekinil delovno
razmerje ter se pred sklenitvijo najemne pogodbe registriral za opravljanje cvetličarske
dejavnosti;
c) da se bom, v primeru, da bom izbran kot najugodnejši ponudnik, registriral kot
zavezanec za DDV ter da bom pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotovil
pravico do 100 % odbitka vstopnega DDV v zvezi z najemom cvetličarne;
d) da bom v delovno razmerje prevzel dva (2) delavca enote za urejanje javnih površin JKP
Žalec d.o.o.;
e) da bom v roku 90 dni odkupil zalogo cvetličarne po stanju inventure na dan
primopredaje prostorov po nabavnih cenah;
f) da bom pričel s poslovanjem cvetličarne z dnem 1. 4. 2012;
g) da so vsi podatki, navedeni v ponudbi, resnični.

Datum:

Žig:

Podpis:

Občina Žalec

2
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1453/12
Ime medija: Proteus, mesečnik za poljudno naravoslovje.
Ime in sedež izdajatelja, sedež uredništva: Prirodoslovno društvo Slovenije, Salendrova 4, p.p., 1573, 1001 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: prof. dr.
Radovan Komel, predsednik Prirodoslovnega društva Slovenije.
Glavni urednik: dr. Tomaž Sajovic, odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel.
Revija izhaja enkrat mesečno od septembra do junija v slovenščini z angleškimi
povzetki.
Prirodoslovno društvo Slovenije ima
100 % lastniški in upravljalski delež revije
Proteus.
Ob-1483/12
Ime medija: Finance, Moje Finance,
Manager, Strokovni časopis Medicina
danes, finance.si, finance-on.net, mojevro.si, pkp.si, finance-akademija.si,
mojefinance.si, medicinadanes.si, medicina-danes.si, najbogatejsislovenci.si,
manager-on.net.
Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o.

Naslov: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier
Business Press AB, Torsgatan 21, Stock
holm, Švedska.
Delež kapitala: 100 %.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl, Tina Česen.
Ob-1488/12
Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj: AB Video Produkcija, Anton
Berakovič s.p.
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100 % lastnik, Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.
Ob-1496/12
Ime medija: TV Eksodus.
Izdajatelj: Eksodus medijske in druge
storitve, Zoran Kodela s.p.
Direktor: Zoran Kodela.
Lastnik: Zoran Kodela.
Ob-1502/12
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
1. Osebi z deležem v premoženju izdajatelja:

– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub
ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000
Ljubljana.
2. Člani sveta zavoda Revija SRP:
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub
ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000
Ljubljana,
– Alenka Zakrajšek, Zadružna 6, 1000
Ljubljana.
Ob-1512/12
Družba Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o., skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o medijih objavlja
naslednje podatke:
– osebe, ki imajo v njenem premoženju
najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj
5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Adria Media Holding GmbH,
Parkring 12, Dunaj, Avstrija in Styria Media
International AG, Schönaugasse 64, Graz,
Avstrija;
– imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave Tomaž Drozg, prokurist Jozsef Steff.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1452/12
Družbeniku Stary Zoranu družbe Bre
zovec Nepremičnine d.o.o., Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, davčna številka
SI30302218, matična številka 1797778000
se, skladno z drugim odstavkom 495. člena
ZGD-1, vrnejo vplačana naknadna vplačila
v znesku 1.200.000,00 EUR.
Brezovec Nepremičnine d.o.o.
Zoran Stary, direktor
Ob-1460/12
Likvidacijska upraviteljica zavoda Inštitut
Modus Vivendi – Inštitut za psihoterapijo,
svetovanje in izobraževanje, Brodarjev trg
5, 1000 Ljubljana, matična št. 1701983000,
na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah poziva upnike zavoda naj prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od objave
tega poziva. Sklep ustanoviteljice zavoda
o prenehanju zavoda je bil sprejet 20. 1.
2012. Začetek likvidacije je vpisan v register
s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. Srg 2012/5075 z dne 9. 2. 2012.
Likvidacijska upraviteljica
Petra Tovornik
Ob-1509/12
Likvidacijska upraviteljica Skupnosti lastnikov stanovanj Bratovševa ploščad 3,
1113 Ljubljana – v likvidaciji na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1, objavlja obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupnost lastnikov stanovanj Bratovševa ploščad 3, 1113 Ljubljana je dne
18. 4. 2007 sprejela sklep o prenehanju
(likvidaciji) Skupnosti lastnikov stanovanj
Bratovševa ploščad 3, 1113 Ljubljana.
2. Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje Barbara Rajgelj, Bratovševa ploščad
3, Ljubljana. Spremeni se firma družbe tako,
da se doda 'v likvidaciji'.
3. Poziva se vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijski upraviteljici v roku
30 dni od objave v Uradnem listu RS.
Likvidacijska upraviteljica

Nasprotni predlogi
Ob-1501/12
V skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah -1, uprava družbe Telekom Slovenije, d.d. objavlja, da je dne
11. 2. 2012 od delničarjev Bojana Dremlja,
Dušana Mitiča in Željka Puljića prejela naslednji nasprotni predlog k predlogu sklepov
pod 3. točko dnevnega reda 21. skupščine
družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicane za
dne 7. 3. 2012, ki se glasi:
»Na podlagi 300. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), delničarji družbe Telekom Slovenije, d.d.: mag.
Bojan Dremelj (stan. Na bregu 43, 1241
Kamnik), Dušan Mitič (stan.: Blažičeva ulica,
1000 Ljubljana, in mag. Željko Puljić (stan.:
Gregorčičeva 12, 1230 Domžale) dajemo
nasprotni predlog k predlogu sklepov po toč-

ki 3: »Seznanitev s Poročilom Posebne revizije v Telekomu Slovenije, d.d. na podlagi
sklepa skupščine družbe z dne 23. 3. 2011«
na 21. skupščini delničarjev družbe Telekom
Slovenije, d.d. sklicane za dan 7. 3. 2012 ob
14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu
družbe kot sledi:
1. Skupščina družbe se seznani:
(i) s Poročilom o dejanskih ugotovitvah
izvedenih dogovorjenih postopkov za Telekom Slovenije, d.d. z dne 7. decembra
2011, ki ga je izdelala družba Delloite Revizija d.o.o. in
(ii) s Poročilom o ugotovitvah posebne
revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne
15. januarja 2012, ki ga je izdelala družba
Delloite Revizija d.o.o.
2. Skupščina družbe ugotavlja:
(i) da se ugotovitve iz Poročila o dejanskih ugotovitvah izvedenih dogovorjenih
postopkov za Telekom Slovenije, d.d. z dne
7. decembra 2011 in ugotovitve iz Poročila
o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja 2012,
kljub istemu dejanskemu stanju in kljub istim
postavljenim ciljem, razlikujejo in si nasprotujejo, saj v prvem Poročilu škoda ni ugotovljena, v drugem Poročilu pa so ugotovitve
drugačne in je ugotovljen obstoj hipotetično
možne škode
(ii) ker se ugotovitve iz Poročila o dejanskih ugotovitvah izvedenih dogovorjenih
postopkov za Telekom Slovenije, d.d. z dne
7. decembra 2011 in ugotovitve iz Poročila o ugotovitvah posebne revizije družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja
2012, kljub istemu dejanskemu stanju in
istim postavljenim ciljem, razlikujejo in si
nasprotujejo, so te ugotovitve neverodostojne in ne morejo predstavljati temelja
za odškodninske zahtevke družbe zaradi
povračila škode.
3. Ker Poročilo o ugotovitvah posebne
revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne
15. januarja 2012 ugotavlja, da pri nakupu
in poslovanju družbe On.net, d.o.o., Skopje,
škoda ni nastala in ker skupščina družbe
ni seznanjena z vsebino že vloženih odškodninskih tožb, povezanih z nakupom in
poslovanjem družbe On.net, d.o.o., Skopje,
skupščina družbe v zvezi s temi postopki ne
sprejme nobenih odločitev.
in predlagamo, da skupščina družbe Telekom Slovenije, d.d. odloča o teh nasprotnih predlogih sklepov, namesto o predlogih
sklepov, ki jih pod isto točko daje uprava
družbe Telekom Slovenije, d.d. in so bili
objavljeni v sklicu 21. skupščine delničarjev
družbe dne 3. 2. 2012.
Predlagatelji bodo ugovarjali predlogu
organa vodenja in ostale delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov
nasprotni predlog.
Utemeljitev nasprotnega predloga
Na osnovi sklepa skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 23. 3. 2011 o imenovanju družbe Delloite Revizija, d.o.o. za
posebnega revizorja, je le-ta izdelal Poročilo

o dejanskih ugotovitvah izvedenih dogovorjenih postopkov za Telekom Slovenije, d.d.
z dne 7. decembra 2011. Ker v tem Poročilu
Delloite Revizija, d.o.o. škode ni ugotovila,
je Telekom Slovenije, d.d. zahteval izdelavo
novega mnenja in je Delloite Revizija, d.o.o.,
glede istega dejanskega stanja in glede istih
postavljenih ciljev revizorju, izdelala novo
mnenje: Poročilo o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne
15. januarja 2012. V tem novem mnenju je
Delloite Revizija, d.o.o., na temelju nejasnih predpostavk, ugotovila obstoj hipotetično možne škode. Uprava družbe Telekom
Slovenije, d.d. je skupščini družbe dolžna
zagotoviti seznanitev z obemi mnenji, saj
z vsebino prvega mnenja z dne 7. decembra
2011 skupščine družbe ni seznanila.
Upoštevaje dejstvo, da glede istega dejanskega stanja in glede istih postavljenih
ciljev revizorju obstajata dve različni mnenji
istega revizorja, takšne ugotovitve ne morejo biti verodostojne in ne morejo predstavljati razumno verjetnega temelja za začetek odškodninskih postopkov. Potrebno je
namreč upoštevati, da bi bila uprava Telekoma Slovenije, d.d. lahko tudi sama odškodninsko odgovorna, če bi začela sodne
postopke na temelju revizorskih mnenj, ki
niso verodostojna in pri izdelavi katerih niso
bila upoštevana pravila stroke in veljavni.
Poleg tega pa je potrebno upoštevati, da
mora oškodovanec za uspešno uveljavljanje odškodnine s stopnjo gotovosti dokazati nastanek konkretne škode, nedopustno
škodljivo dejanje, vzročno zvezo in krivdo
tistemu, kateremu se očita neskrbnost. Škoda bi morala dejansko nastati, njena višina
pa bi morala biti utemeljena s konkretnimi
postavkami, ne pa temeljiti na hipotetičnemu
izračunu, upoštevaje neobstoječe ali nepreverjene predpostavke.
Poročilo o ugotovitvah posebne revizije
družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. januarja 2012 med ostalim vsebuje tudi ugotovitev, da pri nakupu in poslovanju družbe
On.net, d.o.o., Skopje, škoda ni nastala.
Glede na takšno ugotovitev in ob upoštevanju dejstva, da skupščina družbe ni seznanjena z vsebino že vloženih odškodninskih
tožb v povezavi z nakupom in poslovanjem
družbe On.net, d.o.o., Skopje, je pričakovanje uprave Telekoma Slovenije, d.d., da
bi skupščina družbe neposredno odločala
o zadevah iz operativnega vodenja družbe,
vsaj neprimerno, če že ne v nasprotju z veljavnimi predpisi. Zato je tudi predlog, da
skupščina v zvezi s temi postopki ne odloča,
utemeljen.«
Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji
kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na
spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
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Zavarovanja terjatev
SV 82/12
Ob-1484/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 82/12 z dne 9. 2. 2012, je
bila nepremičnina, z ident. št. 2175-1147-5
– stanovanje št. 5, na naslovu, Cesta Toneta Tomšiča 8, 4270 Jesenice, last zastavitelja Andreja Babiča, Cesta bratov
Stražišarjev 38, 4270 Jesenice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 8. 1993,
sklenjene s prodajalko Občino Jesenice,
zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, reg.Gen.m.b.H., matična številka:
1900625000, s sedežem v Avstriji, A-9170
Borovlje, Hauptplatz 6, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000,00 EUR s pripadki.
SV 160/12
Ob-1485/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 160/12
z dne 10. 2. 2012, je bilo stanovanje (ID
št. 1734-1097-45) št. 50, s stanovanjsko
površino 52,16 m2, ki se nahaja v VIII. nadstropju, Glinškova ploščad 22, Ljubljana,
in stavba na navedenem naslovu stoji na
parc. št. 1002/12, parc. št. 1003/51 in parc.
št. 1001/12, vse k.o. 1734 Ježica, last zastaviteljice Tatjane Novak, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 12. 2011,
s pripojenim overjenim zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 31. 1. 2012, sklenjene
z Živo Šorn in Mitjem Šornom, kot prodajalcema, zastavljeno v korist Banke Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična
št. 221254000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 7290/2011
Os-3161/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 7290/2011
z dne 21. 1. 2011, ki je 10. 2. 2011 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št.
IZV 169/2011 z dne 4. 4. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Savska cesta 6, Jesenice, v pritličju,
številka stavbe 4, številka stavbe 2526, v velikosti 39,20 m2, last dolžnika Muharema Kerića, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko
podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 1.261,29 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 5. 2011
VL 7458/2011
Os-1332/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 7458/2011
z dne 24. 1. 2011, ki je 26. 2. 2011 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina iz Kranja, opr. št. IZV 282/2011 z dne 3. 5. 2011,
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, to je dvoinpolsobno stanovanje v četrtem nadstropju velikosti 65,83 m2, številka
stanovanja 18, številka stavbe 1081 s skupnimi prostori, napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, last dolžnika Mirsada Zukića,
Verice Zukić, Darka Zukića in Damirja Zukića, vsi Cesta maršala Tita 3, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje,
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 1.487,25 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 1. 2012

Oklici o začetku
vzpostavitve
pravnega naslova
N 61/2010
Os-1261/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi
priglasiteljice: Julije Pukl Batistić, Mlinska
ulica 28, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca: Gradis GP Maribor p.o. v stečaju, Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Robert
Pungerl, odvetnik v Mariboru, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom
Maribor, Mlinska ulica 28, 30 in 32, stoječi
na parc. št. 1794/1, 1798 in 1889, vse k.o.
657 Maribor – Grad in za vpis lastninske
pravice v korist priglasiteljice Julije Pukl Batistić na stanovanju št. 19 v mansardi vhoda Mlinska ulica 28, Maribor s pripadajočo

kletno shrambo, 19. 1. 2012 izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe z dne 19. 1.
1993, sklenjene med prodajalcem Gradis
gradbeno podjetje Maribor p.o., Maribor,
Gosposvetska cesta 29, ki ga je zastopal
v.d. glavnega direktorja Miro Primorac in
kupcem Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor, Cankarjeva 3, ki ga je zastopal direktor
Drago Cotar, s katero je prodajalec kupcu
prodal v poslovno stanovanjskem objektu
v Mariboru, Mlinska ulica: v objektu B1 enosobno stanovanje št. 3 v I. nadstropju, v izmeri 35,94 m², s kletnim prostorom (shrambo), v izmeri 4,51 m², v objektu B2 dvosobno
stanovanje št. 16, v mansardi, v izmeri 56,78
m², s kletnim prostorom (shrambo), v izmeri
6,76 m², v objektu B2 dvosobno stanovanje
št. 19 v mansardi, v izmeri 56,78 m², s kletnim prostorom (shrambo) v izmeri 6,76 m²
in v objektu B3 garsonjero št. 10 v drugem
nadstropju, v izmeri 32,97 m², s kletnim prostorom (shrambo), v izmeri 3,50 m² in na
vseh teh nepremičninah dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Julije
Pukl Batistić.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 703/2008
Os-2749/11
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št. I 1567/2007 z dne 8. 11.
2010, v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj, proti
dolžniku Matjažu Končan, Koroška cesta 19,
Kranj, zaradi izterjave 590,00 EUR s pp, je
sodišče dolžniku Matjažu Končan, Koroška
cesta 19, Kranj, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot
15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice, dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2011
I 132/2009
Os-2750/11
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št. I 132/2009 z dne 10. 11.
2010, v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj, proti
dolžniku Simonu Svast, Koroška cesta 19,
Kranj, zaradi izterjave 428,81 EUR s pp,
je sodišče dolžniku Simonu Svast, Koroška
cesta 19, Kranj, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot

15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice, dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2011
In 113/2011
Os-1337/12
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika Rudar Senovo d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 004, Senovo, ki
ga zastopa odv. Mirko Bilbija, Novi Trg 11,
Novo mesto, proti dolžnici Renati Volavšek,
Trg rudarjev 4, Senovo, zaradi izterjave
42.150,00 EUR, sklenilo:
I. Izvršitelja Marijana Hojsa, Maistrova
16, Kamnik, se razreši.
II. Dolžnici Volavšek Renati, z zadnjim
bivališčem Trg rudarjev 4, Senovo, se postavi začasni zastopnik in se za začasnega
zastopnika imenuje Dušan Dornik, odvetnik
iz Krškega, CKŽ 40, Krško.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
in to vse dotlej dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma Center za socialno delo ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 1. 2012
VL 131587/2011
Os-1207/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana, ki ga zastopa odv.
Dragan Sikirica, Ul. 1. maja 1, Sežana, proti
dolžnici Dariji Baloh, Polje, Cesta XXXIV 1,
Ljubljana – dostava, ki jo zastopa zakoniti
zastopnik odv. Avrelija Barle Kuk, Slovenska cesta 55a, Ljubljana, zaradi izterjave
661,78 EUR, sklenilo:
dolžnici Dariji Baloh, Polje, Cesta XXXIV
1, Ljubljana – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Avrelija Barle Kuk, Slovenska cesta 55a,
Ljubljana.
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 28. 11. 2011
VL 36203/2011
Os-1245/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga zastopa Željko
Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Uzelac, Brezje pri Grosupljem
95, Grosuplje, zaradi izterjave 724,03 EUR,
sklenilo:
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Dolžniku Božidarju Uzelac, Brezje pri
Grosupljem 95, Grosuplje, 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 odv.
Edvard Bavcon, Savska cesta 3a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2012

umrle pokojničine sestre Avguštine Buiatti,
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 1. 2012

VL 115953/2008
Os-1247/12
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
odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžnici Milevi Mindić, Dolenjska cesta 21, Ljubljana, zaradi izterjave
196,40 EUR, sklenilo:
dolžnici Milevi Mindić, Dolenjska
cesta 21, 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 Žabjek Andrej, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2011
P 63/2011
Os-5374/11
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem
sodniku Tomažu Neudauerju, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. mld. Primož Štular,
Medribnik 30, Cirkulane, 2. mld. Dominik Štular, Medribnik 30, Cirkulane, 3. mld. Boštjan
Štular, Medribnik 30, Cirkulane, ki jih zastopa mati – zakonita zastopnica Štefica Cifer,
Medribnik 30, Cirkulane, ki jih zastopa Alenka
Čeh Gerečnik, odvetnica na Ptuju, zoper toženo stranko: Valentin Štular, naslov neznan,
zaradi plačila preživnine za mladoletne otroke, 2. novembra 2011 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki postavi začasni zastopnik, odvetnik Vladimir Toplak, Trstenjakova 5, Ptuj.
Postavljeni začasni zastopnik ima
v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 11. 2011

Oklici dedičem
D 634/2011
Os-1012/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Darinki
Končan, rojeni Končan, hčeri Milana, rojeni

8. 4. 1972, državljanki RS, samski, umrlem
11. 12. 2004, nazadnje stanujočem Ulica
Frankolovskih žrtev 13, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Darinki Končan, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da dedičev ni in
bo zapuščino izročilo RS.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 12. 2011
D 719/2011
Os-1348/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Gregorič Ivanu
Karolu, pok. Franca, roj. 24. 3. 1889, Arturo Ortez 597, Cordoba, Argentina, ki je bil
s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici,
opr. št. N 71/2010 z dne 13. 9. 2011 razglašen za mrtvega, kot datum smrti pa je bil
določen 25. 3. 1959.
Kot zakoniti dedič po zapustniku bi prišel
v poštev tudi zapustnikov sin Gregorič Karol, katerega prebivališče sodišču ni znano
oziroma njegovi dediči, ki sodišču prav tako
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo, in v skladu z določbami Zakona
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 1. 2012
D 394/2011
Os-1181/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Neži Bezjak,
roj. Vreš, hčeri Antona, roj. 19. 12. 1869,
vdovi, umrli 22. 11. 1952, nazadnje stanujoči
Čermožiše št. 50.
Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na
podlagi zakona, saj pokojnica ni napravila
oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 1. 2012
D 238/2011
Os-1242/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Hegedič,
roj. Gjuro, hčeri Lovrenca, upokojenki, roj.
2. 9. 1941, državljanki Republike Slovenije,
poročeni, umrli 20. 3. 2011, nazadnje stanujoči Stražgonjca št. 33.
Pokojnica je napravila oporoko. Ker niso
znani otroci prej umrle sestre Avguštine Buiatti, nazadnje stanujoče v Italiji, sodišče na
podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem
poziva le-te, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben otrok prej
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D 30/2011
Os-1147/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 3. 6. 1949 umrli Ani Žvan, roj.
8. 7. 1906, nazadnje stanujoči Srednja vas
št. 34, Srednja vas v Bohinju.
Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se jih
poziva, da v roku enega leta od objave tega
oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer bo
odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 1. 2012
D 139/2011
Os-1345/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 10. 7. 1984 umrli Žvan Ivani, roj.
23.6.1893, nazadnje stanujoči Srednja vas
v Bohinju št. 34, Srednja vas v Bohinju.
Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se jih
poziva, da v roku enega leta od objave oklica
uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno
na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 1. 2012

Oklici pogrešanih
N 27/2010
Os-1258/12
Okrajno sodišče v Brežicah vodi pod
opr. št. N 27/2010 na predlog predlagatelja
Mateja Škrabarja, Plešičeva 21, Ljubljana,
nepravdni postopek razglasitve za mrtvega
pogrešanega Antona Geršaka, nazadnje stanujočega Orešje 25, Bizeljsko, o njegovem
rojstvu in smrti listinskega dokaza ni.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega
roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 24. 1. 2012
N 22/2011
Os-1244/12
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v nepravdni zadevi predlagateljev
1. Zofija Sokolovič, Gorjanska cesta 13, p.
Kostanjevica na Krki in 2. Jože Olovec, Brlog
5, p. Podbočje, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Jožef Olovec, Brlog 5, p. Podbočje, ki
ga zastopa skrbnica za posebni primer Marija Klemenčič, zaradi predloga za popravo
oziroma novo določitev smrti, pogrešanemu
Jožefu Olovcu (Olovac), podaje oklic:
Jožef Olovec (Olovac), roj. 8. 8. 1920,
nazadnje stanujoč Brlog 5, p. Podbočje, je
pogrešan po drugi svetovni vojni, od poletja,
leta 1945.
Pogrešani Jožef Olovec (Olovac), se poziva, da se v 3 mesecih po objave tega oklica
oglasi sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo
vsi, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to
sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski
tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem 3-mesečnem roku
na oklic pogrešani ne bo oglasil, in tudi ne bo
drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je pogrešani še živ, bo sodišče po poteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 1. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ajdini
Harun,
Gradnikove
brigade 27, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
70000012691, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp‑325631
Centa Tina, Cizejeva 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500000807, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng‑325519
Centa Tina, Cizejeva 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500037791, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb‑325520
Dogša Mia, Rošpoh 21A, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500064171, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑6
Finžgar Natalija, Stari Log 17B, Pragersko, zavarovalno polico, št. 50500007490
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑37
Gašper Mraz, Šišenska cesta 29, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 50500065733,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnj‑325537
Golob Janko, Agrokombinatska cesta 13A, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500062136, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm‑325609
Golob Nina, Agrokombinatska cesta
13A, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500062132, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnl‑325610
Golob Senka, Agrokombinatska cesta 13A, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500062138, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj‑325612
Gorenc Maja, Srebrniče 16, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 50500112844, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gno‑325657
Horvat Boris, Terčeva 47, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500098554, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑10
Ivančič Davorin, Vareja 13, Videm pri
Ptuju, zavarovalno polico, št. 50500059790,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑51
Jankovič Ivan, Rožno 11A, Brestanica,
zavarovalno polico, št. 50500041579, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn‑325658
Kasjak Metka, Gosposvetska cesta 20, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500105257, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑23
Kirbiš Aljoša, Lackova cesta 241, Limbuš, zavarovalno polico, št. 41601005690,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑8
Kocič Nataša, Petra Skalarja 4, Tolmin,
zavarovalno polico, št. 50500038075, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc‑325619
Lesar Mihael Miha, Reboljeva ulica 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500016077, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.. gns‑325628
Leskošek Robert, Črnova 51A, Velenje,
zavarovalno polico, št. 50500112201, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn‑325608
Moškrič Breda, Cesta v Pečale 44, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 50500064382,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk‑325536
Podgornik Alin, Besednjakova 12, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500034560,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnu‑325651

Pušnik Vladimir, Črešnjevec 120, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
70000010737, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑57
Repinc Silvo, Ob Krki 4, Straža, zavarovalno polico, št. 50500074829, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx‑325673
Rojko Rok, Slovenska ulica 45, Sv. Trojica v Slov. goricah, zavarovalno polico, št.
50500085325, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑12
Sever Jan, Vojkova cesta 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500094238, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz‑325521
Tašker Roman, Laziše 15, Rimske Toplice, zavarovalno polico, št. 8241181 (življenjsko zavarovanje), izdala zavarovalnica
Triglav. m‑22
Traven Tatjana, Zgornje Bitnje 291, Žabnica, zavarovalno polico, št. 41601000515,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnm‑325659
Turecki Danijel, Kaplja vas 55, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500024875, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp‑325660
Urleb Nejc, Florjan 218, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 50500025008, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq‑325530
Vajsbaher Smiljan, Apače 27, Lovrenc
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
50500045507 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑24
Zorec Miša, Kamniška graba 90A, Kamnica, zavarovalno polico, št. 50500088769,
izdala zavarovalnica KD Živjenje. m‑52

Spričevala preklicujejo
Alagić Jasna, Kešetovo 12A, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCPET, izdano leta 2000. gnb‑325670
Alešević Edin, Cesta v Gorice 25, Ljub
ljana, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, v letih od 2006 do
2009. gnv‑325625
Alibašić Nermin, Cesta na Poljane 1,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole
in gimnazije MB, poklic zidar, izdana leta
2009. m‑59
Bandel Neža, Pliskovica 79, Dutovlje,
indeks, št. 18020601, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gno‑325632
Bavdaž Aleksandra, Koseskega 59, Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2010. m‑4
Brglez Iztok, Strossmayerjeva ulica 3,
Maribor, spričevalo - zaključno Poklicne kovinarske šole v Mariboru, smer monter klim.
naprav, izdano leta 1978. m‑47
Dautović Edin, Zaloška cesta 228, Ljub
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 2005.
gnf‑325666
Doma Marinšek Bojana, Slovenska cesta 87, Mengeš, indeks za 1., 2., 3. in 4.
letnik Srednje upravno-administrativne šole
Ljubljana, izdano na ime Doma Bojana.
gnr‑325529
Dominko Dario, Kardeljeva 51, Maribor,
spričevalo - zaključno Srednje šole za gost.

in turizem Maribor, smer gostinski tehnik,
izdano leta 1997. m‑2
Drobne Sabina, Planina pri Sevnici 76,
Planina pri Sevnici, spričevalo 3. in 4. letnika
ter maturitetno spričevalo Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2007
in 2008. gnw‑325674
Ferčec Danilo, Lesjakova 11A, Maribor,
spričevalo - zaključno IKŠ Maribor, smer
orodjar, izdano leta 1982. m‑9
Ferran Sabine, Dragonja 75, Sečovlje
- Sicciole, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2009. gne‑325617
Firšt Angelca, Dol. Brezovica 9, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole, izdano leta 1999. gnq‑325655
Florjančič Petra, Ptujska 73, Maribor,
maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije v Mariboru, izdano leta 1981. m‑27
Frank Gregor, Bukovci 31, Markovci,
indeks, št. 27005183, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko v Ljubljani. gno‑325607
Gajšek Jakob, Ulica XIV. divizije 6, Celje,
indeks, št. 23100043, izdala Fakulteta za
strojništvo. gne‑325667
Gaspari Jurij, Koroška cesta 19, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1982.
gnx‑325523
Gulič Veronika, Ježica 18, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Ljub
ljana, Gimnazije Antona Aškerca, izdano
leta 2011. gnq‑325630
Habe Mojca, Mariborska cesta 105, Orehova vas, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano
leta 2008. m‑54
Hadža Sirijana, Valvazorjeva ulica 59,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2009. m‑46
Hanžel Bojan, Ferkova ulica 19, Maribor, spričevalo - zaključno Ekonomske in
administrativne šole v Mariboru, izdano leta
1981. m‑49
Hribernik Martina, Podgorje 50D, Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo o opravljeni poklicni maturi Srednje strokovne
zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. PM
287061, izdano leta 2006. gnt‑325677
Javnik Sašo, Tuškova 30A, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje šole za gost. turizem v Mariboru, poklic kuhar, izdano leta
2002. m‑29
Jerič Tinka, Na produ 8, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995, izdano na
ime Bricelj Tina. gng‑325665
Ješovnik Tina, Lovska ulica 48A, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004.
gng‑325640
Johan Manuel, Ulica XIV. divizije 6, Rogaška Slatina, indeks, št. F0018364, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m‑43
Jović Mateja, Kleče 22d, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano
leta 2008. gnz‑325646
Jug Darinka, Fochova ulica 44, Maribor,
diplomo Srednje komercialne šole Maribor,
smer komercialist, izdana leta 1986. m‑40
Jurc Anže, Ribji trg 7, Ljubljana, spričevala 2., 3. in 4. letnika, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika v Ljubljani, leta 2008, 2009
in 2010. gnq‑325605
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Jus Marta, Cesta v Skoke 10B, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Srednje zdravstvene in kozmetične šole
Maribor, izdano leta 2007. m‑55
Kadria Elmira, Koroška cesta 41, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje Maribor, izdano leta 2011. m‑26
Kalan Janez, Dolenjska cesta 367, Škofljica, zaključno spričevalo, izdala Gimnazija
Kranj, leta 1988. gnx‑325648
Kladnik Matevž, Zadrečka cesta 15, Nazarje, maturitetno spričevalo Šolskega centra Celje, izdano leta 2007. gnd‑325668
Klemenc Simona, Prisoja 3, Radlje ob
Dravi, spričevalo Srednje šole Edvarda Kardelja Slovenj Gradec, št. 53, izdano leta
1998. gnf‑325641
Klun Lucija, Changdujska 28, Ljubljana,
indeks, št. 30807870, izdala Medicinska fakulteta v Mariboru. m‑38
Knez Sara, Cesta na Roglo 11K, Zreče,
indeks, št. 61238723, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m‑61
Kolarič Ljubica, Cesta k Dravi 25, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1982. m‑25
Korošak Jožef, V borovju 7, Maribor, diplomo Srednje lesarske šole Maribor, smer
lesar širokega profila, izdana leta 1989.
m‑11
Koštomaj Marcel, Rakeževa 1, Šmarje
pri Jelšah, maturitetno spričevalo Srednje
šole za storitvene dejavnosti in logistiko,
izdano leta 2009. gnh‑325664
Kovačič Dunja, Koroška vas 36, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tehniške in zdravstvene šole Novo mesto,
izdano leta 1996, 1997, izdano na ime Knez.
gnc‑325669
Kresnik Beno, Stranica 5C, Frankolovo,
spričevalo – zaključno ŽŠM, za poklic mesar
- prodajalec, izdano leta 1976. m‑3
Križnar Maja, Valvazorjev trg 6, Litija,
spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske
šole Ljubljana, izdano leta 1997, izdano na
ime Laharnar Maja. gnp‑325531
Kumer Sebastjan, Koroška cesta 4, Ravne na Koroškem, spričevalo 1. letnika in
zaključni izpit SERŠ, smer pomočnik elektrikarja, izdano leta 2001, 2003. m‑36
Kunz Urša, Črna vas 267, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in zaključno
spričevalo Srednje šole za družboslovje in
splošno kulturo Vida Janežič, izdana leta
1983, 1984, 1985, 1986 in 1986, izdana na
ime Lovrenčič Urška. gns‑325528
Kutin Ksenija, Dijaška 6b, Tolmin, spričevalo o poklicni maturi Srednje šole Nova
Gorica, izdano leta 1993. gnu‑325526
Kutin Neja, Skapinova ulica 23, Ljub
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
izdano leta 2000. gnw‑325524
Ljubec Branko, Lovska pot 13, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo - zaključno Slikopleskarske poklicne šole Maribor (Gradbeni
šolski center), izdano leta 1981. m‑28
Lobe Katja, Njegošova 13, Celje, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju - splošne
gimnazije, izdano leta 2011. m‑45
Lorbek Jožef, Dobriša vas 35, Petrovče, spričevalo - zaključno Srednje gradbene
tehniške šole, visoke gradnje, v Celju, izdano leta 1976. gnt‑325652
Martini Darinka, Fochova ulica 44, Maribor, maturitetno spričevalo Poklicne trgovske šole Maribor, smer prodajalec, izdano
leta 1975. m‑39
Masič Matej, Heroja Bračiča 22, Maribor,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, smer
tekstilni konfekcionar, izdana leta 1992. m‑1

Pleskovič Luka, Ravbarjeva ulica 3, Ljub
ljana, spričevalo 7. razreda OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 2010. gny‑325522
Potočnik Amalija, Rečica 57, Rečica ob
Savinji, indeks, št. 0002381, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m‑63
Prevolšek Jasmina, Industrijska ulica 16,
Ruše, maturitetno spričevalo III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2004. m‑31
Rak Karina, Cigonca 14, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 2011. m‑32
Rous Romana, Finžgarjeva 1A, Beltinci,
diplomo Višje živilske šole Maribor, smer
inž. živilstva, izdana leta 2009. m‑18
Rumbak Franjo, Slatina Svedruška 124,
49234 Petrovsko, Hrvaška, spričevalo
Srednje kovinarske, strojne in metalurške
šole Štore, št. 2858, izdano leta 1983.
gnj‑325637
Sernel Matej, Skopska ulica 6, Ljub
ljana, spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 2008.
gnv‑325675
Šemen Štefan, Lipa 145A, Beltinci,
spričevalo 3. letnika - zaključni izpit Srednje poklicne tehniške šole Murska Sobota, št. 2 K 960 - 2710, izdano leta 1982.
gnr‑325654
Šiker Magda, Mariborska cesta 9, Selnica ob Dravi, spričevalo - zaključno Teh.
kmetijske šole Maribor, poklic kmetijski tehnik, izdano leta 1982. m‑33
Škerlj Kris, Tomaj 46A, Dutovlje, spričevalo 2. letnika TŠC Nova Gorica, izdano leta
2011. gnk‑325636
Škrobar Jana, Topolšica 49, Topolšica,
indeks, št. 81625363, izdala EPF v Mariboru. m‑7
Štebih Robert, Kardeljeva cesta 72,
Maribor, spričevalo - zaključno SKSMŠ v
Mariboru - poklic avtomehanik, izdano leta
1997. m‑50
Šturbej Tomaž, Ulica heroja Nandeta 26,
Maribor, spričevalo - zaključno Srednje trgovske šole Maribor, poklic prodajalec, izdano
leta 1998. m‑5
Toth Bernadett, Glavna ulica 89, Doljnji Lakoš, Lendava - Lendva, indeks, št.
81687545, izdala EPF Maribor. m‑19
Turk Sebastijan, Prušnikova ulica 46,
Maribor, spričevalo 4. in 5. letnika Živilske
šole Maribor, izdani leta 2003, 2004. m‑21
Vamberger Boštjan, Bolehnečici 9, Sveti
Jurij ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole kmetijske mehanizacije
Maribor, smer kmet. mehanik, izdano leta
1995. m‑41
Verdnik Andrej, Selce 84, Voličina, spričevalo - zaključno Srednje lesarske šole v
Mariboru, izdano leta 1997. m‑64
Vindiš Mitja, Tavčarjeva ulica 6, Ptuj,
spričevalo Srednje elektro in strojne šole
Ptuj, izdano leta 1994. gno‑325532
Zamuda Mateja, Žihlava 18A, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo - zaključno Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1999. m‑17
Zinrajh Darko, Kumen 36E, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo - zaključno Poklicne kovinarske šole Maribor, monter klimatskih naprav, izdano leta 1978. m‑58
Ževart Vladimir, Kavče 8A, Velenje,
spričevalo 4. letnika ŠCV Elektro in računalniške šole, št. I/373, izdano leta 2011.
gnu‑325676
Žuran Stanislav, Draženci 87B, Hajdina, spričevalo - strojnik grad. mehanizacije, Ljudske univerze Ptuj, izdano leta 1994.
m‑62

Merslavič Andrej, Mostec 34, Dobova,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 1993.
gnl‑325635
Milčič Rebolj Tihomir, Zgornje Jezersko
119B, Zgornje Jezersko, diplomo Srednje
policijske šole, izdane na priimek Milčič.
gnm‑325634
Milčič Rebolj Tihomir, Zgornje Jezersko
119B, Zgornje Jezersko, indeks, 3. in 4.
letnika Srednje policijske šole, izdana na
priimek Milčič. gnr‑325633
Mlasko Anita, Trnovski vrh 44, Destrnik,
spričevalo 4. letnika SERŠ - program maturitetni tečaj, izdano leta 2011. m‑34
Močilar Marko, Tepe 12A, Polšnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2005. gnd‑325518
Muranović Aida, Kristanova ulica 4, Ljub
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2006, pod št. 1398. gnb‑325595
Navodnik Petra, Otiški vrth 115, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo - zaključno
Srednje živilske šole Maribor, smer živilski
tehnik, izdano leta 1999. m‑42
Oblak Jakob, Lepa njiva 52, Mozirje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Celje
- Srednje šole za kemijo, elek. in računalništvo, izdano leta 2011. m‑65
Ovčar Žiga, Jenkova ulica 3, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Kranju, izdani leta 2006 in 2007.
gni‑325663
Pahole Dejan, Padežnikova ulica 9,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor in zaključno spričevalo
o poklicni maturi, izdani leta 2009, 2009.
m‑15
Perkič Milan, Partizanski trg 12, Metlika,
diplomo za kuharja Gostinske šole Bled,
izdana leta 1982. gne‑325642
Petek Rok, Ulica bratov Vošnjakov 8,
Celje, indeks, št. 81627936, izdala EPF v
Mariboru. m‑48
Petrič Nina, Livadna ulica 32, Maribor,
indeks, št. F0003472, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m‑35
Petričević Silva, Šprinc 17A, Razkrižje,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske, teks.,
stroj. in prom. šole Celje, izdano leta 1994,
izdano na ime Majerič. gni‑325613
Petričević Silva, Šprinc 17A, Razkrižje,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske, teks.,
stroj. in prom. šole Celje, izdano leta 1995,
izdano na ime Majerič. gnh‑325614
Petričević Silva, Šprinc 17A, Razkrižje,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske, teks.,
stroj. in prom. šole Celje, izdano leta 1996,
izdano na ime Majerič. gng‑325615
Petričević Silva, Šprinc 17A, Razkrižje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske, teks., stroj. in prom. šole Celje,
izdano leta 1996, izdano na ime Majerič.
gnf‑325616
Petrovčič - Časar Simona, Žiberci 36A,
Apače, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter diplomo Srednje tekstilne in frizerske šole Maribor, izdana leta 1986, 1987, 1988, izdana
na ime Petrovčič. gns‑325653
Pinter Primož, Pohorska ulica 9, Maribor,
diplomo Visoke strokovne šole za podjetništvo v Portorožu, strokovni naslov diplomirani ekonomist, izdana leta 2002. m‑44
Pleminitaš Danijel, Kolodvorska ulica 2,
Slovenska Bistrica, spričevalo - zaključno 5.
letnika SKSMŠ Maribor, poklic strojni tehnik,
izdano leta 2000. m‑30
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Drugo preklicujejo
Aniko d.o.o., Jezerce pri Dobjem 7, Dobje
pri Planini, licenco, št. 002/306678, za vlečno
vozilo volvo FH 12-16, registrska številka CE-FJ-435. gnf‑325649
Avtoprevoz Tolmin d.o.o., Poljubinj 89 f,
Tolmin, licenco, številka GE003383/00343,
za vozilo G 0301688, registrska številka GO
P2-902. gnc‑325644
Branko Sernc s.p., Majeričeva ulica 5, Maribor, licenco skupnosti, številka 009245/001,
za vozilo Gorica, registrska številka MB J7-24D. gny‑325672
Čelan Sandra, Ogljenšak 38B, Zgornja
Polskava, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0006030567. m‑20
F & A Transport, d.o.o., Golica 2, Selca,
dovolilnici, številka 1905601, 1905602, za
državo Ukrajino, oznaka države 804/11 in
1900530, za državo Ukrajino, oznaka države
804/63. gni‑325638
Geršak Rene, Rošnja 18, Starše, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št.
0006067040. m‑14
Grobiša Kim, Cesta Goriške fronte 95 a,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 19491251, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnk‑325611
Huskić Dino, Obrije 15 A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto,
ekonomije in telekomunikacij. gnv‑325650
Jelen Valentin, K žagi 21, Limbuš, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št.
0006031084. m‑13
Kacjan Alojz, Jablance 17A, Zgornja
Korena, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002578001, izdajatelj Cetis Celje.
m‑56
Kocmut Urban, Počehova 62, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
1001778. m‑53
Korenčan Aleš, Pokopališka pot 18, Naklo, študentsko izkaznico, št. 19400983, izdala Ekonomska fakulteta. gnl‑325535
Korpič Dominik, Pacinje 37B, Ptuj, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št.
0006036374. m‑16
Kovačič Andreja, Sečovlje 81a, Sečovlje Sicciole, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Piran. gnv‑325525
Libanov Anamarija, Povšetova 59, Ljub
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnm‑325538
Marko Glogovac s.p., Močna 34, Pernica, licence za vozila, št. 006654/005,
006654/007, 00654/009 in lecenco skupnosti, št. 006654.. gnn‑325533
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico, številka 1905391,
za državo Ukrajino, oznaka države 804/11.
gnb‑325620
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico, številka 1905023,
za državo Ukrajino, oznaka države 804/11.
gnz‑325621
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico, številka 0546604,
za državo Rusijo, oznaka države 643/09.
gny‑325622
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico, številka 0546603,
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za državo Rusijo, oznaka države 643/09.
gnx‑325623
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico, številka 0545644,
za državo Rusijo, oznaka države 643/09.
gnw‑325624
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico, številka 2044851,
za državo Belorusijo, oznaka države 112/01.
gnu‑325626
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico, številka 0052686, za
državo Kazahstan, oznaka države 398/09.
gnt‑325627
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, dovolilnice, številka 0001737,
0002009, 0002052, 0002057, za državo Hrvaško, oznaka države 191. gnd‑325618
Preželj Klavdija, Lepence 1, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 01010547,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnd‑325647
Sirk Franc, Stehanja vas 2, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007625000, izdajatelj Cetis d.d..
gnz‑325671
Širovnik Viktor, Senožeti 45 d, Dol pri
Ljubljani, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500000287001, izdal Cetis Celje.
gnb‑325645
Šket Breda, Cmureška cesta 3, Lenart v
Slov. goricah, izkaznico vojnega veterana,
številka 012970, izdajateljica Upravna enota
Šentjur pri Celju, datum izdaje 10. 7. 2003.
gnd‑325643

TAG Trans prevozništvo d.o.o., Celovška
cesta 280, Ljubljana, preklic dovolilnice za
Hrvaško št. 0002197. gnp‑325656
Transport - Jože Zupanc, Tavčarjeva ulica 8, Radovljica, izvod licence skupnosti št.
007950/005, izdana 14. 5. 2008, velja do
21. 11. 2012, in izvod licence skupnosti, št.
007950/006, izdana 5. 1. 2010, velja do 21.
11. 2012. gnp‑325606
Urbančič Brina, Knežak 30, Knežak, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Postojna.
gnh‑325639
Veselič Ines, Adlešiči 9, Adlešiči, študentsko izkaznico, št. 21080611, izdala FDV.
gnr‑325629
Vrezner Ana, Jurski vrh 13A, Zgornja
Kungota, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazije Maribor, št. 0005338790. m‑60
Zavadlav Radovan, Miren 157b, Miren,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, številka 2552-2853/94, z
dne 11. 5. 1995. gnt‑325527
Zetit, d.o.o., Ljubljana, Beblerjev trg 8,
Ljubljana, dovolilnice za mednarodni prevoz
stvari, oznaka 643/09, leto 2011, št. 0547833;
804/03, leto 2011, št. 1892262; 804/03, leto
2011, št. 1893516 in 804/63, leto 2011, št.
1900694. gns‑325661
Zetit, d.o.o., Ljubljana, Beblerjev trg 8,
Ljubljana, dovolilnice za mednarodni prevoz
stvari, oznaka 804/03, leto 2011, št. 1893526
in 1893527. gnn‑325662
Zupan Aljaž, Planinska cesta 16, Ljub
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ljubljana. gnm‑325534
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