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Javni razpisi
Št. 430-5/2012
Ob-1773/12
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), 31. in 73.b
člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08,
86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 – odl. US in
78/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011)
in Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06,
75/08 in 97/10) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov
za študijsko leto 2012/2013
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana.
II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2012/2013 (v nadaljevanju: javni razpis) se objavlja za izbiro
zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljevanju: zasebni
študentski domovi), ki sprejemajo študente
v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS,
št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10) in ki jim
bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport dodeljevalo subvencije za
bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje
bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport (v nadaljevanju: ministrstvo) zaradi
celostnega reševanja problematike bivanja
študentov ter upoštevajoč izvajanje Projekta prenove študentskih bivalnih zmogljivosti
preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami
dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelji), ki so ob oddaji vloge na
javni razpis pri pristojnem organu registrirani
za dejavnost študentskih domov in ki:

1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave po sanitarno-tehničnih predpisih ter red
in čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki
ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več postelj.
IV. Vsebina in priprava vloge
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjena obrazca:
– prijavni obrazec MIZKŠ-ŠD2012/1;
– prijavni obrazec MIZKŠ-ŠD2012/2 in
– naslednji obvezni prilogi:
– dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da ima prijavitelj na
določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno
drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico,
ki mu omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini;
– pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev.
b) Na prijavnem obrazcu MIZKŠ-ŠD2012/1 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih
zmogljivostih z natančnim številom postelj.
c) Na prijavnem obrazcu MIZKŠ-ŠD2012/2 prijavitelj navede natančne
podatke o vseh bivalnih zmogljivostih in
opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičenih do subvencije, in sicer posebej za tiste, ki bodo
prvič bivali v domu, in tiste, ki bodo bivanje
v njem podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v domu (če se cene glede na sobe
razlikujejo, je potrebno navesti podatke za
vsako skupino sob posebej in povprečno
ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih)
in elemente, iz katerih je sestavljena.
d) Obenem mora prijavitelj s podpisom
in žigosanjem izjave na prijavnem obrazcu MIZKŠ-ŠD2012/2 pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri
pristojnem organu registriran za dejavnost
študentskih domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali

upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih
domov. Prav tako mora prijavitelj soglašati
s pogoji in merili, navedenimi v tem javnem
razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost
navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu
stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo
z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so
vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb
v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni
razpis ali na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe spremenijo tako, da
se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno
spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
f) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem obrazcu
MIZKŠ-ŠD2012/2 tudi soglasje k preverjanju namenske porabe sredstev, odobrenih
na podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev kadarkoli
zahteva od izbranega prijavitelja vpogled
v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj
je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru, ko
ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj dolžan ministrstvu na podlagi posebnega sklepa povrniti nenamensko porabljena
sredstva v roku, določenem v sklepu ministrstva. V nasprotnem primeru ima ministrstvo
pravico poračunati znesek nenamensko porabljenih sredstev pri naslednjem zahtevku
izbranega prijavitelja v okviru istega proračunskega leta.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in merila, ki se jih upošteva pri izboru
Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih
domovih v študijskem letu 2012/2013, je
307.200,00 EUR.
Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za študijsko leto 2012/2013 se bo upoštevalo pomanjkanje ležišč v statističnih regijah, kot jih opredeljuje Statistični urad RS,
in realizacija zasedenosti glede na tekoče
študijsko leto za prijavitelje, ki imajo že sklenjeno pogodbo za študijsko leto 2011/2012.
VI. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje
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pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko
bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks
k pogodbi in bo na seznamu, ki ga bodo
v skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov ministrstvu
pošiljale pisarne za študentske domove.
Subvencije se bodo nakazovale mesečno,
način in postopek njihovega izplačevanja
se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok
za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke petek, 23. 3. 2012 do 14. ure,
v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za
izbiro študentskih domov za študijsko leto
2012/2013« ter z navedbo polnega naziva
in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se
štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport do
izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov,
imenovana s strani ministra. Odpiranje vlog
bo ponedeljek, 26. 3. 2012 ob 10. uri, na
naslovu Kotnikova 38, sejna soba/2. nadstropje.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog sprejel sklep o izbiri
zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo
pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo
dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe.
V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Razpisna dokumentacija: prijavna
obrazca in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh ministrstva.
XI. Dodatne informacije in obveščanje:
vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem naslovu,
marija.bergant@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
Št. 430-1482/2011/20
Ob-1807/12
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1482/2011, za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v letih 2012/2013, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 86/11, pod objavo Ob-5136/11, z dne
28. 10. 2011, in na spletni strani Ministrstva
za notranje zadeve.
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji.
Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam
trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, v obliki
namestitve v varni prostor v primeru, ko se
žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem
postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihološko pomoč,
– 24-urno dosegljivost po telefonu za
žrtve,
– pomoč pri urejanju statusa v Republiki
Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 – ZTuj-2),
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje,
– prevajalske storitve in tolmačenje, če
je potrebno,
– pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in
interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in
obravnavani v celotnem kazenskem postopku proti storilcem,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim žrtvam trgovine z ljudmi
v celotnem kazenskem postopku,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije,
– varovanje varnega prostora v času varne namestitve,
– osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko
potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva
v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku
(50.000 kom).
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj
ter vrednost izbranega projekta
Za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Slovenska karitas, Ljubljana, v okvirni vrednosti
80.000,00 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Ministrstva
za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 8016-1/2012-8
Ob-1798/12
Slovenski regionalno razvojni sklad (v
nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), 10. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR – 2, Uradni list RS,
št. 20/11), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11)
v nadaljevanju: UMZDRO, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju:
Splošni pogoji sklada) ter Poslovnega in
finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja za leti 2012 in 2013, iz postavk za
leto 2012 objavlja

javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil
občinam
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine,
oziroma se na občine prenesejo takoj po
izvedbi projekta.
Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo
koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak
ali višji od 1,3 (to so občina Ljubljana, Novo
mesto, Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil s strani drugih občin. Te občine
se lahko prijavijo šele na tretji rok.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojilnih sredstev je 9.000.000,00 EUR, od
česar je namenjenih:
a) 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi
stroške priprave inv. študij in projektov, če
so sestavni del investicije) – namen INV in
b) 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij, kolikor so to samostojni projekti – namen ŠTU.
II. Pogoji dodeljevanja:
1. Vlagateljice projekta in upravičenke
do sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Sklad bo za izbrani projekt, na podlagi
odločbe o odobritvi sredstev s posamezno
občino sklenil pogodbo.
2. Področja, na katera se projekti lahko
nanašajo:
1. vodooskrba,
2. podjetništvo,
3. komunalna infrastruktura,
4. zdravstvo,
5. šport in kultura,
6. objekti v občinski lasti (nakup, gradnja, obnova in vzdrževanje),
7. cestno omrežje,
8. okolje in prostor,
9. šolstvo,
10. socialno varstvo,
11. trajnostna raba energije.
3. Upravičeni stroški:
a) za namen INV – investicijski projekti:
lahko nastajajo po 1. 1. 2011. To so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnje in v okviru tega tudi gradbeni
nadzor ter rekonstrukcije,
– nakupa objektov ter opreme (v primeru
rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša
od 5 let) in
– v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni
del investicije;
b) za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 1. 1. 2012. Sem spadajo:
– stroški priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij – strošek investicijske in projektne dokumentacije (npr.
DIIP – dokument identifikacije invest. projektov, investicijski program, poslovni načrt,
PGD – projekt za gradbeno dovoljenje …).
4. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme pod leasingom in
– poplačilo že obstoječih posojil.
III. Splošni pogoji:
a) za oba namena (INV in ŠTU):
– Vlagateljica mora predložiti zahtevo za
posojilo na obrazcu, vrste Cs s pripadajočimi prilogami.
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– Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagateljico in prijavljeni projekt.
– Upravičenka mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do sklada.
– V primeru pozitivne odločbe o izboru
bo upravičenka pri KD Banki d.d. podpisala
posojilno pogodbo.
– Upravičenka se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovila primeren prostor za namestitev oznake sklada (v
primeru, da želi upravičenka zaradi estetske skladnosti ali celostne podobe namestiti oznako ali označevalno tablo drugačnih
dimenzij in/ali izvedbe, lahko to po predhodnem soglasju sklada izvede na svoje
stroške, in da bo sklad ustrezno obvestila
o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu (ob otvoritvi, tiskovni
konferencah, člankih …), podala informacijo
o sodelovanju sklada pri projektu.
– Spodbude so namenjene za isti projekt
največ enkrat, izplačilo pa je mogoče opraviti v tranšah.
– Spremljanje odobrenih projektov:
– Upravičenka je skladu dolžna poročati o projektu, in sicer v roku 1 meseca
po zaključku projekta. V ta namen skladu predloži Poročilo o zaključku projekta
(obrazec je v razpisni dokumentaciji). Rok
za zaključek projekta se opredeli v odločbi
in pogodbi.
– Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenih
sredstev. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo omogočila nadzor nad porabo
sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na
projekt. Če sredstva niso bila porabljena
za namene, za katere so bila dodeljena, ali
se je sredstva odtujilo, ima sklad pravico
odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje
vračilo sredstev v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila do dneva
vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 –
uradno prečiščeno besedilo).
– Sklad lahko od upravičenke zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
– Projekt mora izkazovati vpliv na ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih mest
ali izboljšanje stanja okolja, oskrbe prebivalstva ali gospodarstva občine z razvojno
infrastrukturo.
– Pri tem mora zasledovati vsaj enega
od naslednjih ciljev:
– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture,
– izboljšanje
lokalnega
cestnega
omrežja,
– izgradnja regionalne javne infrastrukture,
– boljša kvaliteto bivanja,
– večji poudarek skrbi za okolje in
– pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.
b) Izključno za namen INV – investicije:
– Vlagateljica mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10).
– Vlagateljica mora imeti za investicijo
pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo

le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
– Skrajni rok za dokončanje investicijskega projekta je do 31. 12. 2014 in bo za
posamezni projekt opredeljen v odločb in
pogodbi.
– Vse vloge s projekti z negativnim denarnim tokom in ekološko sporni projekti se
v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada RS
za regionalni razvoj in razvoj podeželja, kot
neutemeljene zavrnejo. Izjema, glede negativnega denarnega toka so le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi
izkazujejo, da je njihov projekt upravičen.
c) Izključno za namen ŠTU – študije:
– Skrajni rok za dokončanje študije oziroma projekta je praviloma do 31. 12. 2012
in bo za posamezni projekt opredeljen v odločb in pogodbi.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani sklada pridobijo
sredstva v skupni višini do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
2. Za prijavo mora vlagateljica predložiti
projekt, katerega investicijska vrednost je
minimalno 6.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj
5.000,00 EUR oziroma največ:
a) za namen INV: 1.000.000,00 EUR in
b) za namen ŠTU: 50.000,00 EUR.
Prav tako skupna višina zadolženosti posamezne vlagateljice do sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja sklada, ki je vpisano v sodni register
(10 % vrednosti na dan 31. 12. 2011 znaša
9.409.702,64 EUR).
3. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila (z vključenim
moratorijem) praviloma ne more biti daljša
od ekonomske dobe projekta.
4. Upravičenka mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta.
5. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračila posojila je do
15 let (z vključenim moratorijem),
– znotraj skupne dobe vračanja, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, upravičenka lahko
pridobi oziroma koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred
sklenitvijo pogodbe,
– pred podpisom pogodbe se upravičenka moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne
more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja,
– obresti v času moratorija se plačujejo,
– skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine odobrenega posojila in sta podrobno razdelana v povabilu
k oddaji vloge.
5.1 Obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,25 % letno
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2012 manjši od 0,83
glede na UMZDRO,
b) Euribor (trimesečni) + 0,35 % letno za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 med vključno 0,83 in
vključno 1,17 glede na UMZDRO;
c) Euribor (trimesečni) + 1,00 % letno za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,18
glede na UMZDRO.
6. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo
upravičenko.
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7. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe, ki jo upravičenka posreduje:
7.1 KD Banki d.d.:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v tekočem letu in
– ustrezno dokumentacijo za zavarovanje posojila.
8. Posojilo upravičenka praviloma zavaruje z menicami.
9. Črpanje posojila je dokumentarno
z nakazilom sredstev na račun občine. Možno je tudi fazno črpanje sredstev. Celotno
dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja upravičenec posreduje skladu. Upoštevajo se zneski brez DDV.
– Črpanje posojila bo možno po podpisu
pogodbe in ureditvi zavarovanja ter predložitvi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za nakazilo,
– izvirnikov računov in situacij z datumom opravljanja storitve, oziroma odpreme blaga po 1. 1. 2011 za namen INV in
po 1. 1. 2012 za namen ŠTU; izvirnikov
pogodb in predračunov (le v primeru, da
natančno predstavljajo predmet nakupa in
vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih
po 1. 1. 2011 za namen INV in po 1. 1. 2012
za namen ŠTU. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenke. V primeru kopij
dokumentov sklad na podlagi predloženih
originalov, s pripisom in podpisom potrdi, da
je kopija istovetna originalu.
– V primeru refundacije že plačanih
računov, situacij, pogodb in predračunov
je potrebno priložiti potrdila o plačilih (npr:
bančni izpiski, avansni račun, potrjene kompenzacije …).
– V primeru nakazil sredstev na račun
občine za še neplačane račune, situacije,
pogodbe in predračune mora občina le-te
plačati v roku 30 dni in skladu oziroma banki
v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati potrdilo
o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila.
Kolikor občina ne bo v roku predložila
ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da so sredstva porabljena nenamensko
in je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo sredstev skladu.
10. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih
11. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve odločbe o odobritvi sredstev.
Rok črpanja odobrenega posojila je do
75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo
upravičenke oba roka tudi podaljša. Upravičenka mora skleniti pogodbo in črpati sredstva v letu, za katero je pridobila soglasje
k zadolžitvi občine.
12. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva
odobrena, ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo,
da je upravičenka enostransko odstopila od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe.
Prav tako se bo upoštevalo, da je upravičenka enostransko odstopila od odobrenega
posojila, kolikor ne bo v določenem roku
dostavila ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se upravičenka v roku za sklenitev
pogodbe, ki je naveden v odločbi, nanj ne
odzove, se na podlagi 4. točke 42. člena
Splošnih pogojev upošteva, da je umaknila
vlogo.
V. Vsebina vloge:
Obvezna dokumentacija za prijavo:
a) za oba namena INV in ŠTU:
– sklep o potrditvi študije oziroma projekta s strani pristojnega organa,
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– s strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe glede na namen INV ali
ŠTU (priloga 3 v razpisni dokumentaciji):
– kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu;
b) dodatno za namen INV:
– ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo
Cs- INV – s podpisom in žigom (obrazec je
v razpisni dokumentaciji,
– izjava (priloga 1 v razpisni dokumentaciji),
– kratek opis projekta v obsegu do ene
A4 strani (priloga 2 v razpisni dokumentaciji),
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– investicijski program oziroma ustrezna
investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10)
oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Projekti morajo v skladu z drugim odstavkom 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izkazati vpliv
na ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih
mest ali izboljšanje stanja okolja ali oskrbo
prebivalstva ali gospodarstva občine z razvojno infrastrukturo.
Investicijski program mora biti v skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija mora vsebovati predvideno posojilo
sklada.
– Poročilo o že izvršenih delih,
– gradbeno oziroma ustrezno upravno
dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni
potrebno, iz katerega je razvidna namembnost in
– kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da je oziroma bo projekt na varovanem
območju (obvezna priloga le v primeru, ko
je oziroma bo investicija na varovanem območju).
c) Dodatno za namen ŠTU:
– ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo
Cs- ŠTU – s podpisom in žigom (obrazec je
v razpisni dokumentaciji,
– izjava (priloga 1 v razpisni dokumentaciji)
– za študije ter presojo upravičenosti, izvedljivosti in vplivov na okolje: dispozicijo
projekta,
– za prostorsko in tehnično dokumentacijo: projektna zasnova,
– dokument, ki izkazuje vključenost projekta v proračun občine oziroma v načrt razvojnih programov.
d) Neobvezne priloge v fazi prijave na
razpis (za oba namena INV in ŠTU).
– Morebitne že sklenjene pogodbe, računi, situacije in predračuni.
VI. Merila za izbiro projektov:
Merila za izbiro:
a) za namen INV – skupaj št. točk 100
lokacija projekta – 30 točk,
kakovost prijavljenega projekta – 40
točk,
regionalni vpliv in izvedljivost projekta
– 30 točk.
b) za namen ŠTU – skupaj št. točk 80
lokacija projekta – 30 točk,
vrsta projekta ali študije – 30 točk;
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izvedljivost projekta – 20 točk.
Podrobneje razdelana merila so navedena v povabilu k oddaji vloge.
Na osnovi ocene bo komisija projekte
razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano
število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih
sredstev. V primeru odstopa upravičenke
od koriščenja že dodeljenih sredstev, se
sredstva dodelijo naslednji upravičenki/kam
glede na zbrano število točk, vendar le na
osnovi vloženih odstopov do konca meseca
oktobra 2012.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk, po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. lokacija projekta (za oba namena –
INV in ŠTU),
2. kakovost prijavljenega projekta, vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih (za namen INV) ali vrsta projekta ali
študije (za namen ŠTU),
3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta
(za namen INV) ali izvedljivost projekta (za
namen ŠTU).
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura
oddaje projekta priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje projekta osebno na sklad).
VII. Rok in način prijave:
Za oddajo prijav velja:
– poštni žig na oddani priporočeni pošiljki in
– vloga, oddana osebno na sedežu sklada, do posameznega roka, do 14. ure.
Roki za oddajo prijav so: prvi rok je 11. 4.
2012, drugi rok je 1. 6. 2012 in tretji zadnji
rok je 31. 8. 2012.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot
so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji
delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
Odpiranje ni javno in bo potekalo do porabe
sredstev. Takoj ko bodo sredstva v celoti
razdeljena, bo sklad to objavil na svoji spletni strani.
Vlagateljice vložijo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov, v zaprti ovojnici, z oznako
»Ne odpiraj« s pripisom: »Cs- INV« ali »CsŠTU«. Na ovitku mora biti jasno naveden
naziv in naslov vlagateljice (vzorec ovojnice
je v razpisni dokumentaciji).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni
evropski valuti (EUR).
Razpisna dokumentacija vsebuje:
A. povabilo k oddaji vloge (navodila za
izdelavo vloge, posojilni pogoji, merila, koeficient razvitosti občin za leto 2012, vzorec
zahtevka in ovojnice ter obrazec za poročanju o projektu);
B. prijavni obrazec (za namen Cs –INV
in za namen Cs-ŠTU);
C. priloge (izjava vlagatelja, kratek opis
projekta, vzorec posojilne pogodbe).
Razpisno dokumentacijo se dobi na sedežu Slovenskega regionalno razvojnega
sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od
objave do zaključka razpisa, vsak dan, od 9.
do 12. ure, osebno. Javni razpis in razpisna
dokumentacija se nahajata tudi na spletni
strani sklada: http://www.regionalnisklad.si/

ali http://www.regionalnisklad.si/obcine. Prijavni obrazec je izdelan v obliki elektronskega obrazca.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud:
tel. 01/836-19-53, vsak delavnik, v času
uradnih ur.
VIII. Obravnava vlog
se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji
sklada, ki so objavljeni na spletni strani:
http://www.regionalnisklad.si/predpisi
1. Vlagateljice, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku.
2. Vloge, ki jih vlagateljica v roku 8 dni
od dneva prejema obvestila ne bo dopolnila,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se
uvrstijo v naslednji razpisani rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagateljice nimajo
poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti
do sklada, se zavržejo.
Kolikor sredstva po posameznem namenu ne bodo razdeljena med vlagateljice, se
lahko prenesejo na drug namen. O prenosu sredstev med namenoma, na podlagi
izkazanega povpraševanja, odloča direktor
sklada. Prenos sredstev se lahko opravi že
po prvem odpiranju, če povpraševanje po
sredstvih posameznega namena presega
ponudbo na tem namenu, medtem ko po
drugem namenu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med namenoma in stanje
sredstev za naslednje odpiranje se objavi na
spletnih straneh sklada. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje
imenuje direktor sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge,
ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna
komisija v primeru projekta z investicijsko
vrednostjo nad 150.000 EUR (brez DDV)
pridobi dve oceni. Komisija lahko k delu
pritegne zunanje sodelavce oziroma institucije. V primeru dveh ocen iste vloge, se
kot končna ocena upošteva povprečje dveh
ocen. O odpiranju vlog in izboru vlagateljic
bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jih vsebuje vloga, so uradna
tajnost.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog
na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljic za dodelitev sredstev. Pri tem bodo projekti občin, ki
imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012
enak ali višji od 1,3, razvrščeni glede na
število točk, vendar za projekti ostalih občin.
Komisija bo na podlagi iz prejšnjega
odstavka lahko predlagala odobritev sredstev vlagateljicam iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000 EUR, razpoložljiv obseg posojil
zgolj še 25.000 EUR, zato dodelitev v višini
25.000 EUR). Vloge vlagateljic, katere ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vlagateljice bodo o obravnavi vlog pisno
obveščene z odločbo praviloma v roku do
45 dni od datuma odpiranja vlog. Za dode-
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litve, višje od 500.000 EUR, poda soglasje
tudi Nadzorni svet sklada.
Hkrati z izdano pisno odločbo o pozitivni rešitvi sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih posojilih, ki
vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe in
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
7. O pritožbi zoper odločbo odloča pristojno ministrstvo.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 02/02/2012
Ob-1767/12
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
(Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja
Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije
interesnih programov športa otrok
in mladine v šolskem letu 2012/2013
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu
2012/2013 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani
v obdobju od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013),
in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program
Mali sonček, športni program Zlati sonček,
športni program Krpan, program Naučimo
se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti
čas.
3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
4. 1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov
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Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2012/2013 v 16 področnih centrih (PC),
ki so sestavljeni iz občin tistega področja,
in sicer:
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal
ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter
- Vrtojba, Renče-Vogrsko, Tolmin, Bovec,
Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke
Toplice, Trebnje, Mokronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice,
Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova
- Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem,
Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta,
Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica,
Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja).
6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica,
Bloke, Vrhnika, Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen).
8. PC Ljubljana (Ljubljana - mesto, Dol
pri Ljubljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik,
Trzin, Komenda).
10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače
- Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj,
Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih
Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana,
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc
na Pohorju, Selnica ob Dravi).
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11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož,
Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska
Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž
v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci,
Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje,
Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Velika Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci,
Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško,
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur,
Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli,
Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob
Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji
Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik,
Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob
Krki, Sevnica, Brežice, Radeče).
Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral:
1) enega vodjo področnega centra,
2) enega koordinatorja za interesne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan,
3) enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
4) enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na
PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje,
PC Notranjska, PC Posavje),
5) enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.
Za posamezni področni center bodo sofinancirani tisti vodje oziroma tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje število točk na
podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor vodje področnega centra
Merilo
1
2

Opis merila

Kriterij

Izkušenost izvajalca na področju izvajanja programov športa otrok in mladine oziroma
podobnih programov (razpisni obrazec 8)

ŠOM

Kakovost ponudbe
(razpisni obrazci 1–6)

Usposobljenost koordinatorja

ostali programi

20

strokovna
usposobljenost na
področju športa

10

Izobrazba – FŠ

20

Opredeljene naloge in cilji

20

Finančni načrt
3

Soglasje h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih skupnosti
(razpisni obrazec 7)

Točke

10
100 %

20

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu
Merilo
1

Opis merila

Kriterij

Izkušenost izvajalca na področju izvajanja programov športa otrok in mladine oziroma
podobnih programov (razpisni obrazec 8)

ŠOM

Usposobljenost koordinatorja
2

Kakovost ponudbe
(razpisni obrazci 1–6)

Točke

ostali programi

20

strokovna
usposobljenost na
področju športa

10

Izobrazba – FŠ

20

Opredeljene naloge in cilji

20

Finančni načrt

10
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Ista oseba je lahko koordinator pri več
interesnih programih oziroma vodja in koordinator pri več interesnih programih, pri
čemer mora biti iz prijave na javni razpis to
natančno razvidno.
Vodje področnih centrov in koordinatorji
posameznih interesnih programov morajo
imeti visokošolsko izobrazbo.
4. 2. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva se razdelijo na osnovi velikosti
področnega centra, pri čemer se upošteva
število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol
s prilagojenim programom in srednjih šol
v posameznem področnem centru. Področni
centri so razdeljeni v tri skupine.
Sredstva v skupni višini 71.180,00 EUR ki
jih prejmejo področni centri se razdelijo na
naslednji način:

Področni centri

1

Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje,
Gorenjska, Dolenjska

2

Goriška, Podravje, Obala, Posavje,
Notranjska

3

Grosuplje, Domžale, Koroška, Velenje,
Zasavje

Znesek (EUR)* izplačljiv
ob predložitvi letnih
delovnih načrtov PC za
vsak program posebej

Znesek (EUR)* izplačljiv
po oddaji zaključnega
poročila

Skupaj znesek na
posamezni PC

2.390,00

2.390,00

4.780,00

2.200,00

2.200,00

2.050,00

2.050,00

* Znesek za posamezni področni center

5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 71.180,00 EUR.
6. Sredstva bodo porabljena v skladu
s terminskim planom.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Zavod za šport RS
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do
najkasneje 21. 3. 2012. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana na Zavod za šport
RS Planica, 1000 Ljubljana. Vloga mora
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen
z napisom »Ne odpiraj – koordinacija PC
2012/13«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih,
ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 23. 3. 2012.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu: www.sportmladih.net.
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Mateja
Reberšak Cizelj (tel. 01/434-23-91, e-pošta: mateja.rebersak@sport.si). Prijava na
razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisa-

4.400,00
4.100,00
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ne (podpis pooblaščene osebe prijavitelja)
in ožigosane razpisne obrazce za prijavo
na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu
s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 410-1/2012
Ob-1735/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11,
z dne 29. 12. 2011), Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1, z dne
9. 5. 2008), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja
kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 12/08, z dne 1. 2. 2008),
mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št. priglasitve:
K-BE176-5880416-2007, z dne 19. 12. 2007
objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2012
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2012.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
51.600,00 evrov in za pomoči po pravilu »de
minimis« 12.100,00 evrov.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo, ureditev pašnikov in
trajnih nasadov, naložbe v čebelarsko primarno dejavnost, posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, izvedba programov izobraževanja oziroma katerakoli druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2012 in bo predmet
prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva ne sme biti začeta pred
izdajo upravnega akta (odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev. Upravičeni stroški po
tem razpisu so tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do 9. novembra 2012 (zadnji rok za oddajo zahtevka za
izplačilo državne pomoči).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu »de
minimis« se upoštevajo upravičeni stroški
od 1. 1. 2012 do 9. 11. 2012.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES)
št. 1857/2006)
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000,00 evrov;

proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – trajni nasadi: 10.500,00 evrov.
Sofinancirajo se:
1. naložbe v hleve s pripadajočo opremo
(oprema za krmljenje, molžo, izločke) za
prirejo mleka, jajc in mesa,
2. naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
3. nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo,
4. prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov,
5. nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe:
nakup proizvodnih pravic, živali in letnih
rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna
dela ali opremo za namakanje in namakalna
dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %,
za preproste naložbe za nadomestitev, za
tekoče stroške proizvodnje, za proizvodnjo
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali,
temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški
novogradnje in adaptacije hlevov, stroški
nakupa in montaže tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo, izločke …),
– nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive),
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo,
– stroški izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji.
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Ilirska Bistrica in niso
podjetja v težavah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu kmetijskega gospodarstva oziroma zemljišča (posestni
list) ali najemno pogodbo sklenjeno za najmanj 5 let in soglasje lastnika za izvedbo
naložbe,
– ustrezno upravno 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,
– v primeru nakupa zemljišča overjeno
kupoprodajno pogodbo,
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– 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,
– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno
pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih kmetijskih površin v obdelavi (dokazilo
o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se
šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi
gob ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih
površin (GERK 1321).
Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 2.000,00 evrov brez
DDV.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna
dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje
naložb v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba,
– potreben načrt ureditve hleva s popisom
del, opreme in tehnologijo reje v skladu z veljavno zakonodajo,
– potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo s popisom del, opreme in
tehnologijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– potreben načrt za postavitev in ureditev
rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan izvedbe oziroma dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe,
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali,
– dokazilo o lastništvu za parcele, kjer
bo postavljen trajni nasad oziroma dokazilo
o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje
ter izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg,
kolikor to ni razvidno iz zakupne pogodbe,
– ponudbe oziroma predračune ali druga
dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, ki morajo glasiti na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva, predračuni združenj za medsosedsko pomoč se
ne upoštevajo,
– ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – pašniki: 10.500,00 evrov.
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Sofinancirajo se:
– 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.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški nakupa in postavitve opreme za
posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja pa 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha.
Iz predloženega načrta mora biti razviden
znesek naložbe v višini najmanj 1.000,00
evrov brez DDV.
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva,
ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Ilirska Bistrica in niso
podjetja v težavah.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna
dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje
naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice),
– ureditveni načrt potrjen s strani ustrezne strokovne službe,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, predračuni združenj
za medsosedsko pomoč se ne upoštevajo,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika
oziroma namakalnega sistema,
– dokazilo o lastništvu za parcele, kjer bo
postavljena pašna ograja oziroma namakalni
sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč
za vsaj petletno obdobje ter izjavo lastnika
zemljišča, da dovoli poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne pogodbe,
– ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
A3. Spodbujanje programov in razvoja
čebelarstva
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001120 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – spodbujanje čebelarstva:
4.000,00 evrov;
– naložbe v razvoj čebelarske primarne
dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
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– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– priložiti ustrezna dokazila – predračune
za načrtovani nakup opreme,
– so čebelarji s stalnim prebivališčem
v Občini Ilirska Bistrica, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa čebelarske opreme in
čebelarskih pripomočkov za pridelavo medu
v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter
posode iz nerjaveče kovine oziroma iz materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe.
B. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001104 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu- izobraževanje
kmetov: 5.200,00 evrov,
proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu –
sofinanciranje delovanja društev s področja
kmetijstva: 4.400,00 evrov.
Sofinancirajo se:
1. programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije
registrirane za izvajanje teh aktivnosti na
področju kmetijstva,
2. izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov, izobraževanj, krožkov, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij za usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
– stroški honorarjev za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški udeležbe forumov, razstav in
sejmov,
– potni stroški,
– stroški najemnin razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene v okviru tekmovanj, do 250,00 € na nagrado in
zmagovalca,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz Občine Ilirska Bistrica ali pro
izvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralni in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 100 % stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci:
– neprofitne organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Občine Ilirska Bistrica,
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na po-

dročju kmetijstva in gozdarstva na območju
Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 3 – Sofinanciranje tehnične
podpore v kmetijstvu,
– finančno ovrednoten letni program
dela izvajalca, z navedbo izobraževanj,
usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti, predračune oziroma druga ustrezna
dokazila,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …),
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006)
C. Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001105 – Zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu –
izobraževanje kmetov na področju gozdarstva: 1.600,00 evrov
Sofinancirajo se:
– programi izobraževanja, usposabljanja
in informiranja za področje gozdarstva, ki
ga bodo izvajale organizacije, registrirane
za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge
organizacije za vzajemno pomoč (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj),
– izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja,
– stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih
ekskurzijah,
– potni stroški,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih (do vrednosti 250,00 evrov na nagrado in zmagovalca),
– stroški izdaje publikacij, katalogov
(ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Ilirska Bistrica).
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 100 % stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na
področju gozdarstva in delujejo na območju
Občine Ilirska Bistrica,
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na
področju gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 4 – Sofinanciranje tehnične
podpore v gozdarstvu,
– finančno ovrednoten letni program dela
izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti, predračune oziroma druga ustrezna dokazila,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …),
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– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
D. Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji: 10.500,00 evrov.
Sofinancirajo se naložbe za naslednje
namene:
– predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč,
gozdnih sortimentov, medu in čebeljih izdelkov),
– turizem na kmetiji,
– izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki),
povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(peka v kmečki peči, kovaštvo, izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic),
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, ki jo izdela za to pristojna institucija,
– stroški nakupa nove oziroma rabljene opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov,
– stroški materiala in del za gradnjo
ali obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, promocija,
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (udeležba na sejmih, razstavah,
forumih, publikacije),
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih povezanih z dopolnilno dejavnostjo.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, 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 Ilirska Bistrica.
Pogoji za pridobitev sredstev:
vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha primerljivih zemljišč.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 2 – Naložbe v dopolnilno
dejavnost,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela), predračuni združenj za medsosedsko pomoč se ne
upoštevajo,
– kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema državne
pomoči, v skladu s predpisi),
– pisno izjavo o faznosti investicije iz
katere bo razvidno, da je investicija s katero se kandidira na ta javni razpis del inve-

sticije za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo
izvajala v letu 2012 in bo predmet prijave
na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja,
da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (odločbe) upravičencu o dodelitvi
sredstev,
2. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da
so lahko začeti pred izdajo upravnega akta
(odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar ne pred 1. 1. 2012.
Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti do 9. novembra 2012 (npr. zaključena ena izmed faz investicije na kmetiji,
zaključeno izobraževanje), upravičenci pa
morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila o plačilu računov za dokončno izvedena
dela oziroma aktivnosti, skupaj s poročilom
o izvedenih aktivnostih, zahtevkom za izplačilo sredstev ter seznamom prejemnikov
dostaviti najkasneje do petka, 9. novembra
2012
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica do vključno 23. 3.
2012, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
javni razpis – Kmetijstvo 2012«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– obrazec razpisne dokumentacije, ki
je objavljen za posamezni razpisan ukrep,
mora biti pravilno in popolno izpolnjen,
– priložena morajo biti obvezna dokazila
in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezni razpisan
ukrep,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
javnega razpisa,
– v postopek izbora ne bodo uvrščene
vloge prijaviteljev, ki niso realizirali odobrene, pogodbeno dogovorjene investicije,
s katero so konkurirali na javnemu razpisu
v letih od 2008 do 2011, brez utemeljenega
razloga oziroma nastopa višje sile ali o utemeljenih razlogih ali nastopu višje sile niso
obvestili dajalca državne pomoči.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge prispele na javni razpis odpira in
obravnava strokovna komisija, imenovana
s strani župana.
Če komisija ugotovi, da so v postopku
dodelitve državne pomoči potrebne še druge listine oziroma dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog
komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni
dopolni.
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Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali
v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka
oziroma pristojnega organa ne obvesti
o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga
s sklepom kot nepopolna zavrže.
Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev komisija predloži v potrditev županu.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev
sredstev bo pristojna služba občine v osmih
dneh izdala odločbo o dodelitvi sredstev, ki
bo vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in
obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen s tem javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku določenemu za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.
ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8.
do 14.30, ob sredah pa do 17. ure, do izteka
prijave na javni razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani na tel. 05/71-12-315, osebno pri Tanji Šajina (pisarna št. 1/III) ali na
elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-0006/2012-1
Ob-1736/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09), Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 11/12) in Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in
49/10) objavlja Mestna občina Murska sobota (v nadaljevanju: MOMS), Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za sofinanciranje programov za
področje tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost v MOMS v letu 2012:
I) področje tehnične kulture
II) uvajanje mladih v znanost
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter
uvajanja mladih v znanost v MOMS v letu
2012, ki jih izvajajo zavodi društva in njihove
zveze. Organizacije (v nadaljevanju: upravičenci), ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost
za populacijo na območju MOMS.
Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti
na področju tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost.
V okviru tega razpisa so razpisane teme:
– Pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa tehnične kulture
v MOMS.
– Pod sklop II) programi in projekti za
izvajanje letnega programa uvajanja mladih
v znanost v MOMS.
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2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelj za kandidiranje na javnem razpisu:
– šole, zavodi, društva in njihove zveze, organizacije, ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih
v znanost.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– prednost imajo javno vzgojno izobraževalni zavodi, katere ustanovitelj je MOMS,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 30. 11. 2012,
– fotokopija letnega poročila za leto 2011
(zaključni račun),
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOMS,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa znaša do:
Pod sklop I) 6.350,00 €.
Pod sklop II) 3.200,00 €.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti
porabljena do 30. 11. 2012.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo popolne vloge oddati
na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do
vključno 2. 4. 2012 oziroma mora biti najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji
levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne
odpiraj – vloga: področje tehnične kulture
oziroma sklop I« ali »Ne odpiraj – vloga:
področje uvajanja mladih v znanost oziroma
sklop II«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje
vlog bo vloge odpirala v sejni sobi MOMS,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne
4. 4. 2012. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo
strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni.
Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema
pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
O vlogah odloči s sklepom na podlagi predloga strokovne komisije župan, najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja
razpisa.
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev v roku osem dni od

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih
straneh MOMS (www.murska-sobota.si) in
v vložišču MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu, vsak
dan, od 8. do 12. ure, oziroma po e- pošti,
in sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0007/2012-1
Ob-1737/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09), Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 11/12) in Statuta Mestne občine Murska
Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB
in 49/10) objavlja Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za izbiro mladinskih programov
oziroma projektov, ki jih bo v letu 2012
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo programov
oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v
nadaljevanju: programi oziroma projekti), ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava (v nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2012 na območju Mestne občine
Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: programi
in projekti za izvajanje letnega programa na
področju dejavnosti mladih v Mestni občini
Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na
področju delovanja mladih v Mestni občini
Murska sobota, katerih realizacija bo imela
ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti
ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni
občini Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je
podpreti programe oziroma projekte na področju delovanja mladih v letu 2012 v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni
občini Murska Sobota. Predlagatelj mora
imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in
ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane
vse davke in prispevke. Prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo na en javni
razpis v MOMS. Pri podaji vloge, je treba
upoštevati določbe Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, ki bodo
izvajani v letu 2012. Izpolnjevanje pogojev
ugotavlja komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Murska Sobota. Komisija
bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog.
Mestna občina Murska Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Mestne občine Murska Sobota.
5. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno
dokumentacijo.
5.1 Obvezne priloge k vlogi
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
– izjava, da so vsi podatki podani v vlogi
na javni razpis, vključno z vsemi prilogami,
resnični in točni,
– izjava, da so vsi podatki v vlogi, razen
dispozicije projekta, javni,
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se dovoljuje
preverjanje namenske porabe odobrenih
proračunskih sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme
biti starejša od 90 dni (samo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki),
– fotokopija letnega poročila za leto 2011
(zaključnega računa za leto 2011),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh
od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta
ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne
vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili
v določenem roku, bodo zavržene. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma elektronski pošti.
6. Višina sredstev: sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in programov
so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, v višini
do 13.900,00 EUR na proračunski postavki
18052002 – Sofinanciranje programov za
mladino.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70 % vrednosti projekta. (brez DDV).
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2012.
8. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno do
2. 4. 2012 oziroma mora biti najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošilj-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na
razpis: mladinski programi oziroma projekti
2012«, na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov
(sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo
biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane
v slovenskem jeziku.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem
roku in vloge, ki niso skladne z namenom
razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis, vključno z vsemi prilogami,
resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala
v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 5. 4.
2012.
10. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi
vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti
odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med
9. in 10. uro, tel. 02/525-16-65 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu:
+386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0008/2012-1
Ob-1738/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09), Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 11/12) in Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in
49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti za predšolske in
osnovnošolske otroke v Mestni občini
Murska Sobota za leto 2012
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih
izvajajo osnovne šole, glasbena šola in vrtec, drugi zavodi, društva, klubi in zveze
ter organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene
programe in so iz Mestne občine Murska
Sobota.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno
in kvalitetno preživljanje časa v okviru šole.

V okviru tega razpisa so razpisane teme:
– udeležba učencev in mentorjev
na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po
posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka,
program veselega decembra …,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij,
– vključevanje učencev in mentorjev
v mednarodno sodelovanje preko razpisnih
projektov,
– organizacija in vključevanje šolskih
in predšolskih športnih programov in tekmovanj,
– vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne
rekreacije,
– organizacija taborov,
– izvajanje programa krožkov, ki ne spadajo v redni program osnovne šole,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic ...),
– sodelovanje z drugimi šolami.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– osnovne šole in glasbena šola in vrtec,
katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;
– Drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter
druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene
programe in so iz Mestne občine Murska
sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine
Murska Sobota. Izvajalci teh programov si
morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev
osnovnih šol.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 17. 12. 2012,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni
občini Murska Sobota,
– fotokopija letnega poročila za leto 2011
(zaključni račun),
– vloga mora biti v skladu z Zakonom
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev: orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost za osnovno šolske otroke znaša do 40.000,00 EUR in do
19.000,00 EUR za predšolske otroke.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti
porabljena do 17. 12. 2012.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina
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Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, do vključno 2. 4. 2012, oziroma
mora biti najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: dodatna oziroma
razširjena dejavnost za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
dne 3. 4. 2012. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih
dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev v roku osem dni od
prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije vlagatelji dobijo
po telefonu, vsak dan, od 8. do 12. ure
oziroma po e- pošti, in sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 671-0002/2012-201
Ob-1739/12
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 UPB2 in naslednji) Pravilnika o sofinanciranju programov
športa v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99 in naslednji) objavlja Občina
Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa v letu 2012
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
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2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z Letnim programom
športa Občine Ravne na Koroškem 2012
sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih
otrok,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih zvez,
– informiranje o športu v medijih,
– propagandna dejavnost v športu,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke,
– promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev),
– program preživljanja prostega časa
otrok med počitnicami.
3.2. Promocijske športne prireditve.
3.3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe.
3.4. Obratovanje in uporaba športnih
objektov za izvajanje letnega programa
športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev v Občini Ravne
na Koroškem,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva in zveze društev),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno
dejavnost najmanj 36 tednov na leto, razen
za izvajanje aktivnih počitnic,
– da so registrirani in delujejo že najmanj
leto dni,
– da delujejo zakonito.
4.3. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08)
ter Letnim programom športa Občine Ravne
na Koroškem 2012.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne
počitnice in počitniške programe za mladino v zimskem času se bodo delila po ključu
števila otrok po podanem poročilu o izvedenih počitnicah glede na stroške posamezne
aktivnosti, sredstva namenjena za aktivne
počitnice in počitniške programe v letnem
času so namenjena Športnemu zavodu.
4.3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega
programa športa se bodo financirala v skladu s XI. točko Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem.
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov
v višini 126.711 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini 5.359 €.
3. Programi za aktivne počitnice in
počitniške programe v višini 16.059,00 €, od
tega za zimske počitnice 4.200 € ter za letne
počitnice 11.859 €.
4. Obratovanje in uporaba športnih
objektov za izvajanje letnega programa
športa 248.922 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, ali pošljejo na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako
»Javni razpis – Šport 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana do 15. ure, 29. 3.
2012, v sprejemni pisarni Občine Ravne na
Koroškem oziroma oddana s priporočeno
pošiljko do 29. 3. 2012.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo komisija opravila 30. 3. 2012, ob 12. uri,
v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu
z razpisno dokumentacijo, ki jo od 9. 3. 2012
dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na
Koroškem, pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine:
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na
Občini Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji
Vrhovnik Čas (02/821-60-07).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2012.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 6100-0001/2012-201
Ob-1740/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in naslednji), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB 2 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99
in naslednji) in Pravilnika o sofinanciranju
programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,

št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov na področju kulture
v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2012, v okvirni višini 40.539 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje kulturnih programov, ki so
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov.
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske
dejavnosti spadajo spodbujanje dejavnosti
kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in
tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za
izobraževanje potrebnih kadrov.
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega
vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
3.2. Posebni projekti ljubiteljske kulture,
pomembni za občino
V javni interes na področju izvajanja posebnih projektov ljubiteljske kulture spada
udeležba na tekmovanjih, revijah, proslavah, gostovanja in sodelovanja z društvi iz
drugih občin in držav.
3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost
posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, promocija knjig,
branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na
območju Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen
javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi.
4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
programov, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne
izpolnjujejo razpisnih pogojev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
znaša 40.539 €:
– programi
ljubiteljske
kulture
–
34.865 €,
– posebni projekti ljubiteljske kulture –
3.874 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.800 €.
6. Merila in kriteriji za izbor:
Pri izboru posameznega programa bodo
upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni
v prilogi 1 k Pravilniku o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem, za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti pa v prilogi 2 k Pravilniku o sofinanciranju programov kulture
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni
izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2012.
8. Razpisni rok: razpis se prične 9. 3.
2012 in se zaključi 10. 4. 2012.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri
Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in predložena na naslov
v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo
ponudniki do 10. 4. 2012 oddati na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo
»Javni razpis – kultura 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/821-60-07 (mag.
Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 11. 4. 2012
ob 15. uri, na sedežu Občine Ravne na
Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali ter jih bo komisija s sklepom
zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0003/2012-202
Ob-1741/12
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99 in naslednji) in Letnega programa
zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2012, objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov za dejavnosti preprečevanja
odvisnosti od drog v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2012
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene
in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto
v Občini Ravne na Koroškem in da program
aktivno vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov za
dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog
imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki
so registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju preprečevanja odvisnosti od drog,
ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov
za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog:
– da so prostori izvajalca za izvajanje
programa v Občini Ravne na Koroškem –
30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni
izključno preprečevanju odvisnosti od drog
– 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog v Občini Ravne na
Koroškem:
– preventivne delavnice in koordinacija
programa (usklajevanje s šolami in predavatelji) se izvajajo v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem – 30
točk,
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– zagotovljeni prostori za izvajanje – 20
točk,
– vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev,
socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo
tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na
temo zasvojenosti …) – 30 točk,
– vključenost preventivnih delavnic za
mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol, usmerjene v razvoj in
krepitev specifičnih veščin in znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno
odločanje in življenje brez drog, delavnice
za predšolske otroke …) – 30 točk,
– vključenost koordinacije aktivnosti in
priprava načrta za vključitev programa v redni šolski plan (šolsko leto 2012/2013) – 20
točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
1. za pokrivanje materialnih in drugih
stroškov za izvajanje programa do višine
1.000 €;
2. za izvajanje preventivnih programov
preprečevanja odvisnosti od drog – do višine 3.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem
znesku do konca meseca julija 2012. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2012.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 10. 4.
2012 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene
in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti od drog – 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 4.
2012, v pisarni Oddelka za družbene in
stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji
Jezernik ali na spletni strani, www.ravne.si
od vključno petka, 9. 3. 2012.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti
Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti,
tel. 02/82-16-022.
Občina Ravne na Koroškem
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Št. 122-0004/2012-202
Ob-1742/12
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99 in naslednji) in Letnega programa
zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2012, objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov za dejavnosti preprečevanje
nasilja v družini v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2012
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene
in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem, ali imajo
njihov program dejavnosti zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Občine Ravne
na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost izobraževanja in vzgoje, socialnega
varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov za
dejavnosti preprečevanja nasilja v družini
imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki
so registrirane za opravljanje dejavnosti za
vzgojo in izobraževanje, socialno varstvo,
zdravstveno varstvo, izvajanje aktivnosti preprečevanja nasilja v družini, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem, ki izvajajo:
– preventivne delavnice, srečanja,
okrogle mize, delavnice za osveščanje, šolo
za starše, razna predavanja (za vse generacije) za dejavnosti preprečevanja nasilja.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Splošni pogoji:
– da bodo aktivnosti izvajalca za izvajanje programa potekale v prostorih v Občini
Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so programi izvajalca usmerjeni
izključno aktivnostim preprečevanja nasilja
v družini – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju nasilja v družini
v Občini Ravne na Koroškem:
– Izvajanje preventivnih delavnic, srečanj, predavanj, okroglih miz z namenom
osveščanja občanov o problematiki nasilja
v družini, posledicah, ukrepih in rešitvah
kako iz teh težkih situacij (vseh generacij)
– 30 točk.
– Vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopol-
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njevanje staršev, ki se želijo učiti in odraščati
skupaj z svojim otrokom, spoznavati problemske situacije) – 30 točk.
– Vključenost učenja v skupini (pomoč
staršem pri premagovanju razvojnih kriz in
težav pri njihovem otroku, vzgoja brez nasilja, odnosi brez nasilja, partnerstvo med
starši, vrtcem in šolo – sodelujoč in zaupen
odnos,….) – 30 točk.
– Izvedba šole za starše (organizacija
srečanj in predavanj z različnimi strokovnjaki iz področja preprečevanja nasilja v družini) – 30 točk.
– Vključevanje raznih instrumentov za
osveščanje ljudi o problematiki nasilja (informativne zloženke, razne akcije osveščanja,
drug informativni material) – 15 točk.
5. Okvirna višina sredstev: 2.500 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem
znesku do konca meseca julija 2012. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2012.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 10. 4.
2012, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju preprečevanja nasilja v družini – 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 4.
2012, v pisarni Oddelka za družbene in
stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji
Jezernik ali na spletni strani, www.ravne.si
od vključno petka, 9. 3. 2012.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti
Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti,
tel. 02/82-16-022.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 014-0002/2012-202
Ob-1743/12
Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene
in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in naslednji),

– Statut Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji),
– Pravilnik o sofinanciranju društvenih
programov in dejavnosti splošnega značaja
v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 62/07).
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov in dejavnosti splošnega
značaja, ki so v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali
iz občinskega proračuna.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na
območju Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program njihovega dela zastavljen
tako, da vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
v Občini Ravne na Koroškem.
5. Pravico do sofinanciranja društvenih
programov in dejavnosti splošnega značaja
v Občini Ravne na Koroškem imajo:
– društva in organizacije, ustanovljene
v skladu z Zakonom o društvih z dejavnostjo
splošnega značaja, razen društev s področij
kulture, športa, socialnega in zdravstvenega
varstva, kmetijstva in turizma ter drugih dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi
samostojnih pravilnikov o sofinanciranju.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
V skupni višini 6.443 €, od tega:
A) za sofinanciranje programov drugih
društev v višini 2.728 €,
B) za sofinanciranje programov splošnega značaja v višini 3.715 €.
7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem
znesku, in sicer prva polovica dodeljenega
zneska do konca meseca julija 2012 in druga polovica dodeljenega zneska do konca
meseca novembra 2012. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12.
2012.
8. Vloge za dodelitev sredstev morajo
biti predložene do torka, 10. 4. 2012, v zaprti
kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na
Koroškem, pri Andreji Jezernik ali poslane
po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« in z oznako »Javni razpis – sofinanciranje programov in dejavnosti splošnega
značaja – 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 4.
2012 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
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10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji
Jezernik ali na spletni strani, www.ravne.si
od vključno petka, 9. 3. 2012.
12. Predlagatelji morajo posredovati
natančen opis dejavnosti in programov ter
v celoti izpolnjene obrazce, ki so priloga
k razpisni dokumentaciji.
13. Dejavnosti in programi morajo biti
finančno ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo Poročilo o porabljenih
sredstvih za leto 2011.
14. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril za finančno vrednotenje
programov in dejavnosti splošnega značaja,
navedenih v Pravilniku o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega
značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07), ki je priloga razpisne
dokumentacije.
15. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, pri Darji
Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti,
tel. 02/82-16-022.
16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov.
17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0005/2012-202
Ob-1744/12
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99 in naslednji) in Letnega programa
zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2012, objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov na področju humanitarnih
dejavnosti za zagotavljanje različnih
oblik pomoči socialno ogroženim
občanom v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2012
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene
in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje
različnih oblik pomoči socialno ogroženim
občanom v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2012.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto
v Občini Ravne na Koroškem in da program
aktivno vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov
imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije
za samopomoč in dobrodelne organizacije,
ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju
socialnih stisk in težav vsem socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje
programa v Občini Ravne na Koroškem –
30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni
izključno zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno ogroženih občanov
v Občini Ravne na Koroškem in ne le članov
ter podpornih članov izvajalca – 30 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk,
– programi vključujejo pomoč občanom
Občine Ravne na Koroškem v naslednjih
oblikah pomoči:
– denarna pomoč ali denarna pomoč
v funkcionalni obliki (plačilo položnic) – 30
točk,
– prehrambeni paketi – 30 točk,
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk,
– vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov –
5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov
– 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje
programov je 10.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem
znesku do konca meseca julija 2012. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2012.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 10. 4.
2012, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju humanitarnih
dejavnosti – 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 4.
2012, v pisarni Oddelka za družbene in
stanovanjske dejavnosti, Občine Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
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10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji
Jezernik ali na spletni strani, www.ravne.si,
od vključno petka 9. 3. 2012.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji
Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti,
tel. 02/82-16-022.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0002/2012-202
Ob-1745/12
Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene
in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo
in naslednji),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in naslednji),
– Statut Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji),
– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje dejavnosti in programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 47/10).
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2012.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma je
njihov program dejavnosti zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Občine Ravne
na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in
programov;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
iz Občine Ravne na Koroškem (ni pogoj za
javne zavode in javne ustanove).
Pravico do sofinanciranja dejavnosti in
programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:
Za izvajanje redne dejavnosti:
– organizacije in društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske
organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije
za samopomoč in dobrodelne organizacije,
ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in težav
drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki
so pomoči potrebni.
Za izvajanje razvojnih programov:
– organizacije in društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
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– prostovoljne in neprofitne invalidske
organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije
za samopomoč in dobrodelne organizacije,
ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in težav
drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki
so pomoči potrebni,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
in zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem ali za
občane Občine Ravne na Koroškem, kadar
gre za dopolnitev njihove redne registrirane
dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, katerih osnovna dejavnost
ni s področja socialnega ali zdravstvenega
varstva, vendar delujejo v javnem interesu
in izvajajo razvojne programe z elementi
socialne ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čimbolj enakopravnega vključevanja
svojih članov in občanov Občine Ravne na
Koroškem v okolje.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
V skupni višini 22.500 €, od tega:
A: za izvajanje rednih dejavnosti v višini
17.000 €,
B: za izvajanje razvojnih programov v višini 5.500 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem
znesku, in sicer prva polovica dodeljenega
zneska do konca meseca julija 2012 in druga polovica dodeljenega zneska do konca
meseca novembra 2012. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12.
2012.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do torka, 10. 4. 2012,
v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in
stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva – 2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 4.
2012 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji
Jezernik ali na spletni strani, www.ravne.si,
od vključno petka, 9. 3. 2012.
11. Predlagatelji morajo posredovati
natančen opis dejavnosti in programov ter
v celoti izpolnjene obrazce, ki so priloga
k razpisni dokumentaciji.
12. Dejavnosti in programi morajo biti
finančno ovrednoteni in navedeni viri finan-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ciranja ter priloženo Poročilo o porabljenih
sredstvih za leto 2011.
13. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje
dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, navedene
v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje dejavnosti in programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 47/10), ki je priloga razpisne
dokumentacije.
14. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji
Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti,
tel. 02/82-16-022.
15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov.
16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 007-2/2012-2
Ob-1749/12
Občina Komen objavlja na podlagi
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), 3. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini
Komen (Uradni list RS, št. 43/08, 25/09),
Letnega programa športa v Občini Komen
za leto 2012, št. 67102-01/2012-3, Letnega programa kulture Občine Komen za leto
2011, št. 61003-01/2012-3, in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 25/11, 107/11)
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju družbenih dejavnosti
in turizma v Občini Komen v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov naslednjih izvajalcev:
A. izvajalcev Letnega programa kulture – društev, zavodov, zasebnih zavodov,
ustanov, posameznikov kot izvajalcev javnih
kulturnih projektov in drugih pravnih oseb
z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,
B. izvajalcev Letnega programa športa
– društev, javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa)
na področju športa,
C. društev, združenj, javnih zavodov in
drugih neprofitnih organizacij na področju
humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti,
D. društev, združenj in ostalih neprofitnih
organizacij (veteranske in stanovske organizacije),
E. društev, združenj in drugih neprofitnih
organizacij na področju turizma.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež na območju Občine
Komen oziroma so organizacijske enote
območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Komen in so registrirani
člani prebivalci Občine Komen,
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki izvajajo programe na območju Občine
Komen ali za Občino Komen.
Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– so registrirani po veljavni zakonodaji
najmanj leto dni,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti,
– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno dostavljajo letne programe dela
oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih,
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen,
– za isti program/projekt ne kandidirajo
na javnem razpisu po kateremkoli drugem
pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Komen,
– imajo do Občine Komen poravnane
vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani
iz občinskega proračuna v preteklem letu.
Sredstva se lahko dodelijo le izvajalcem,
za katere ne veljajo omejitve iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 45/10).
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D ali
E je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2012« in
ji priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime
in priimek zakonitega zastopnika oziroma
odgovorne osebe, številko transakcijskega
računa, naziv banke, davčno številko (predpisan obrazec),
– izjavo o številu članov (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2012,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2011 (le v primeru, če je prijavitelj prejel proračunska
sredstva v letu 2011 in do objave razpisa ni
oddal poročila v skladu s Pogodbo o proračunskem sofinanciranju programov in projektov v letu 2011),
– fotokopijo Odločbe o registraciji*,
– fotokopijo Statuta*.
*Izvajalcem, ki so Odločbo o registraciji
in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih
prijav, fotokopije Statuta in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Komen za leto 2012 na proračunskih postavkah:
– 180312 'Sofinanciranje javnih kulturnih
programov po razpisu' v višini 30.000 EUR,
– 180519 'Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu' v višini 30.000 EUR,
– 200415 'Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja sociale' v višini 7.526 EUR,
– 180417 'Programi stanovskih in domoljubnih organizacij' v višini 3.557 EUR,
– 140306 'Sofinanciranje turističnih programov po razpisu' v višini 11.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino
sofinanciranja programov bodo na podlagi
priloženih dokumentov, pomena izvajanja
programov za občane Občine Komen, kri-
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terijev Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju družbenih dejavnosti in turizma
v Občini Komen ugotavljale in predlagale
strokovne komisije, ki jih bo v skladu z navedenim aktom imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju družbenih dejavnosti in turizma
v Občini Komen in točkovnikov oziroma
meril, določenih za posamezna področja
(A, B, C, D, E). Strokovne komisije bodo
pri vrednotenju vseh programov upoštevale
tudi naslednje splošno merilo za izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:
Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo
programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini Komen, so upravičeni do 10 % pribitka na točke, ki so jih dosegli pri vodilnemu projektu.
6.a. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa kulture
Programi izvajalcev letnega programa
kulture se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter
v skladu z določbami Letnega plana kulture
v Občini Komen za leto 2012, po naslednjih
kriterijih:
– sodelovanje ter organizacija koncertov, predstav in prireditev,
– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa športa
Programi izvajalcev letnega programa
športa se bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in pogoji za izvajanje
letnega programa športa v Občini Komen,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– programi športne vzgoje otrok, mladine
in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter razvojne in strokovne naloge v športu,
– delovanje športnih društev.
6.c. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje programov in
projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju
veteranskih in drugih stanovskih organizacij,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.d. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
Programi izvajalcev na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij se
bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki

so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.e. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju turizma
Programi izvajalcev na področju turizma
se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili
za vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga razpisne dokumentacije,
po naslednjih kriterijih:
– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno
vložena na predpisanih razpisnih obrazcih
z vsemi obveznimi prilogami. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in
merili) je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.
komen.si/objave/razpisi,
– v sprejemni pisarni Občine Komen,
v poslovnem času občinske uprave.
Popolna vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali
pa poslana po pošti, obvezno priporočeno,
na naslov: Občina Komen, Družbene dejavnosti, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih
dejavnosti in turizma – Ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B,C, D, ali E),
– v spodnjem desnem kotu naslov občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne
komisije ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne
bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte,
ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. Prijavitelje,
katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih
dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni od izdaje pisnega
poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in
vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Vloga je pravočasna, če je oddana na
pošti 30. dan po objavi javnega razpisa
(upošteva se poštni žig) oziroma predložena
v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
9. Obveščanje o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
10. Način sofinanciranja: na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev bo občina sklenila
z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natanč-
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neje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
05/731-04-61, pri Poloni Makovec, v času
uradnih ur oziroma po elektronski pošti: polona.makovec@komen.si.
Občina Komen
Ob-1765/12
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 11/12) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2012
na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni programi za delo
z mladimi,
4. programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
8. programi za zmanjševanja nasilja nad
ženskami in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,
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6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki
prijavijo program, ki je predmet razpisa za
A ali B področje. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in
zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
občinske programe na področju sociale in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje
kvalitete življenja za občane MO Murska
Sobota,
– vloga mora biti dodana v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje MO Murska Sobota oziroma
njene občane.
III. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2012 je 51.000,00,00 EUR
oziroma in sicer:
– za področje A 40.000,00 EUR
– za področje B 11.000,00 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012.
V. Merila za izbor programov:
a. Kvaliteta in realnost predloženega programa
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo
iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so
v interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so
jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference…),
6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že
izveden in evalviran).
b. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
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2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe
v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c. Finančna konstrukcija programa
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški programa, razviden je namen odhodkov,
ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi
v programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovetnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva
v višini 80 % vseh predvidenih odhodkov
programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa/projekta – stroški dela redno in
honorarno zaposlenih ter materialni stroški,
povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja
in stroški supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi
oziroma cena stroškov dela za posamezna
področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg
sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo
upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovetnih
programih ter specifičnost prijavljenega programa.
6. Materialni stroški programa se bodo
krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis
ter zaključnih računov in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen nujen obseg materialnih stroškov programa.
Pri odmeri višine sredstev bo upoštevana
nujnost posameznega stroška za izvajanje
programa ter primerjava višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska Sobota
v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne
more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob
upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj
in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril
določena višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za izvedbo programa.
Na osnovi odmerjenega obsega sredstev bo
izvajalec programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo
sredstev in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega programa.
VII. Način sofinanciranja programov:
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov
in načinu njihovega sofinanciranja za leto
2012. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto
2012:

a. izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli največ 3.500,00 EUR bodo
sredstva nakazana dvakrat letno in sicer za
prvo polletje v mesecu juniju, za drugo polletje pa v mesecu septembru, po izstavitvi
zahtevka za nakazilo sredstev za posamezno polletje.
b. izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 3.500,00 EUR bodo
sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, po izstavitvi
s strani izvajalca programa za nakazilo za
posamezni mesec v letu 2012.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2011 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
– področje A« ali »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – področje B.«
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2012, vzorec pogodbe)
na vložišču Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9.
do 12. ure pri Manuela Hochstetter ali na
spletni strani Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si Vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delavnik med 9. in
12. uro, na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, tel. 02/525-16-64,
mag. Rofina Bernjak.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2012 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih
dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto odločbe ali sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva.
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije.
Če se priloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno
priložiti.
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
– zaključni račun za leto 2011.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu
jasno označene z oznako: »Ponudba – Ne
odpiraj!«
Javni razpis za sofinaciranje programov
socialnega varstva za leto 2012 za področje
A ali Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva za leto 2012
za področje B; odvisno od tega za katero
področje se prijavljate.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
prijavitelja.
4. Rok za oddajo ponudb je 2. april 2012.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
13. ure oddana na vložišču Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
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postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Program je potrebno, skupaj z zahtevano
dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni
na način, predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi so lahko oddane v eni
kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 11. aprila 2012. Odpiranje
bo na Mestni občini Murska Sobota in ne
bo javno.
7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota obveščeni v roku 45 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, kolikor na
razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1775/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 11/12) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro investicijskih projektov
na področju kulture, ki jih bo
v letu 2012 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za
sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju kulture, izdelave konservatorskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije za obnovo ter obnove objektov
nepremične sakralne in kulturne dediščine
(v nadaljevanju: projekt) vseh neprofitnih
organizacij, ki so v Mestni občini Murska
Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma
upravljavci nepremične sakralne in kulturne
dediščine.
2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v Mestni občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki
oziroma upravljavci nepremične sakralne in
kulturne dediščine, ki izpolnjujejo kriterije in
zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji
lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu
2012.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
3. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je
10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena
v proračunu MOMS za leto 2012 na proračunski postavki 18035002 Ostali programi
v kulturi, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije za obnovo ter obnova objektov
nepremične sakralne in kulturne dediščine
ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za projekte nujne obnove, katerih
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70 % vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju
kulture ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za
izvajanje programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neprofitnih organizacij na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neprofitnih
organizacij,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa opreme ne sme presegati 50 %
vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Skrajni rok
za predložitev zahtevka je 31. 10. 2012.
6. Rok razpisa: razpis je odprt od 9. 3.
2012 do 10. 4. 2012.
7. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti
2012 – kultura«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka
vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi
oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo
dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot
velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: investicijski projekti 2012 – kultura«
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z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 11. aprila 2012. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku
5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da
do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota, www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu, vsak delavnik med 8. in 9. uro
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na
naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1776/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 11/12) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov,
ki jih bo v letu 2012 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
programov (v nadaljevanju: programov)
v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov
realizirali v letu 2012.
2. Razpisna področja in cilji razpisa
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2012 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2012.
MOMS bo sofinancirala stroške priprave in
izvedbe programov kulturnih društev, ki jih
bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2012 na
območju MOMS. Predmet javnega razpisa
ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
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MOMS bo programe na vseh razpisnih
področjih podpirala v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju
MOMS;
– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za promocijo Murske Sobote
v tujini in splošen kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov in
projektov občinstvu na območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS.
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
ki združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug
razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev
po tem razpisu niso upravičene.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa je 13.750,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za
leto 2012 na proračunski postavki 18033002
Sofinanciranje delovanja kulturnih društev,
konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj
v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2).
Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno
leto,
– zanj ne veljajo omejitve poslovanja po
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ne pa posamezne sekcije ali skupine
društva.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog
za izbor kulturnih programov
Popolne vloge bo na osnovi splošnih
in prednostnih kriterijev razpisa obravnavala
strokovna komisija. Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih
razpisnih kriterijev prejeli največ točk. Način
razvrščanja programov in podrobnejša merila za ocenjevanje glede na višino doseženih
točk so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
program pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2012.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 9. 3.
2012 do 10. 4. 2012.
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9. Način pošiljanja in vsebina razpisa
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge
morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne
odpiraj – vloga: kulturni programi 2012«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo
dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot
velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga:
kulturni programi 2012« z obvezno navedbo
na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 11. aprila 2012. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku
5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da
do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota, www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu, vsak delavnik med 8. in 9. uro,
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na
naslovu, darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1777/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 11/12) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov,
ki jih bo v letu 2012 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa in razpisna
področja
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava, avtorji, avtorske skupine in

samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju
prijavitelji) izvajali v letu 2012 na področju
kulture in sicer predvsem na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju
MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
2. Namen in cilj javnega razpisa: namen razpisa je spodbujanje aktivnosti na
področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti projekte na področju kulture
v letu 2012, ki se bodo prednostno izvajali
v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji
in avtorske skupine ter samostojni kulturni
delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS
in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih
prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse
davke in prispevke.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011- UPB2).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu
2012. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
4. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Mestne občine Murska Sobota,
– za katere velja omejitev poslovanja po
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2).
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je
25.000,00 EUR (z besedo: petindvajset tisoč
evrov). Sredstva so predvidena v proračunu
MOMS na proračunski postavki 18033003
Sofinanciranje projektov kulturnih društev
in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam in
4133-02 Tekoči transferi v javne zavode – za
izdatke za blago in storitve.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70 % vrednosti projekta.
6. Kriteriji za izbiro projektov
6. 1 Splošni kriteriji za izbiro projektov
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen
projekta za kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
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– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno
obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije.
Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del
razpisne dokumentacije.
6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni
razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni
v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih
projektov za leto 2012. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Skrajni rok
za predložitev zahtevkov in poročil je 31. 10.
2012.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 9. 3.
2012 do 10. 4. 2012.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – Vloga: kulturni projekt 2012«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo
dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot
velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga:
kulturni projekt 2012« z obvezno navedbo na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 11. aprila 2012. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku
5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da
do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak
delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od
7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30,
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ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu, vsak delavnik med 8. in 9. uro, na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti Mestne občine Murska Sobota,
tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na
naslovu, darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0007/2012-2
Ob-1782/12
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06,
57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS,
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, 126/07, 65/08
in 8/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2, 23/07, 41/07 in
122/07) Občina Mežica objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem za leto 2012
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Mežica razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času
veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali
na novo pridobljena.
Oblikovana bo prednostna lista:
– lista A za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11)
v nadaljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za
plačilo lastne udeležbe;
1. 2. Najemnina za dodeljena neprofitna
stanovanja bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08
– v nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko
uveljavljajo pravico do znižane neprofitne
najemnine v skladu z Uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec ima pravico od najemnika vsakih pet let zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za uporabo
neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede
na denarne prejemke in premoženjsko stanje ni več upravičen do nadaljevanja neprofitnega najemnega razmerja, se neprofitna
najemnina z odločbo spremeni v prosto oblikovano najemnino (tržno najemnino).
1. 3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj
bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Štev. članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe
in varščine lista A

1 – člansko

od 20 m2 do 30 m2

2 – člansko

nad 30 m2 do 45 m2

3 – člansko

nad 45 m2 do 55 m2

4 – člansko

nad 55 m2 do 65 m2

5 – člansko

nad 65 m2 do 75 m2

6 – člansko

nad 75 m2 do 85 m2
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega
razreda povečajo za 6 m2.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno prebivališče v Občini Mežica;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (skupno
gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega
stanovanja, oddanega za nedoločen čas in
z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske
stavbe, ki ne prisega vrednosti 40 % primernega stanovanja.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče
v Občini Mežica in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah,
zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Mežica;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Mežica možnosti
za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč
druge osebe in zdravstvene storitve.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2011 ne presegajo
v točki 2.3. določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2011
znašala 987,34 EUR.
Glede na višino dohodka gospodinjstva,
kot je razvidno v tč. 2.3, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez lastne
udeležbe.
2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem glede na višino dohodka
gospodinjstva

Velikost gospod.

LISTA A
%

Meja dohodka (neto)

1-člansko

90 %

do 888,61 EUR

2-člansko

135 %

do 1.332,91 EUR

3-člansko

165 %

do 1.629,11 EUR

4-člansko

195 %

do 1.925,31 EUR

5-člansko

225 %

do 2.221,51 EUR

6-člansko

255 %

do 2.517,72 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20
odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.
2.4. Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2011 ne presegajo gornje
meje, določene v točki 2.3. tega razpisa;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.
2.4.1. Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja (vse
drugo premično ali nepremično premoženje
v državi in tujini razen premoženja po tretji
alineji 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali
drugih družinskih članov ne sme presegati
naslednjih zneskov:
Število članov gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja 40 %

1-člansko

15.148,80 EUR

2-člansko

18.515,20 EUR

3-člansko

23.564,80 EUR

4-člansko

27.604,48 EUR

5-člansko

31.980,80 EUR

6-člansko

35.347,20 EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti
točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja
v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe v času
objave razpisa.
2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Prednostni red bo sestavljen na podlagi
pravilnika.
3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
imajo prednost:
– mlade družine in mladi;
– družine z večjim številom otrok;
– invalidi in družine z invalidnim članom;
– družine z manjšim številom zaposlenih;
– državljani z daljšo delovno dobo, ki so
brez stanovanja ali pa so podnajemniki;
– ženske in ženske z otroki;
– žrtve družinskega nasilja.
3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu
s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci z doseženo višjo, visoko ali
univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči
uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo
v lastno izobrazbo;
– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih
razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice
do dodelitve stanovanja v najem glede na
število razpisanih stanovanj.
4. Razpisni postopek
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v znesku 22,66 EUR za vlogo
in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5). Upravno
takso v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za
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plačilo takse številka: 01274-4740309145,
sklic na št. 11 75736-7111002-2011 – Občinske takse Občine Mežica, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.
Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po
25. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5): da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja, da so prejemniki varstvenega
dodatka po predpisih socialnega varstva ali
da so prejemniki nadomestila za invalidnost
po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status
upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo
na razpis od 29. 2. 2012 do vključno 30. 3.
2012 na Občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica, vsak delovni dan ali na spletni strani,
www.mojaobcina.si – Razpisi.
Prosilci morajo oddati vloge do vključno
30. 3. 2012 osebno v tajništvu Občine Mežica, Trg svobode 1, Mežica ali po pošti na
isti naslov priporočeno po pošti s pripisom:
»Javni razpis – Neprofitna stanovanja – Ne
odpiraj!«
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1-6, ter 7 in
14 druge listine pa, če na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem;
2. izjavo o premoženjskem stanju
prosilca in ožjih družinskih članov, ki so
v skupnem gospodinjstvu (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov);
3. odločbo o odmeri dohodnine za
leto 2010 in potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2011 (osebni
dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek
iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot
dohodek se ne šteje dodatek za pomoč
in postrežbo in drugi prejemki za nego in
pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego
otroka, štipendije, dohodki od občasnega
dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd;
4. izjava o morebitnih neobdavčljivih
dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih
izplačevalcev, za koledarsko leto pred razpisom;
5. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov
iz delovnega razmerja;
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega
partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena, če prosilec ne živi pri starših;
8. dokumentacijo o trajni vezanosti
na uporabo invalidskega vozička ali o veza-
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nosti na trajno pomoč druge osebe, kolikor
gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena
pravilnika;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami
(točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost
z opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki
so starejši od 15 let;
11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da
je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
12. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo;
listine izdane v tujini morajo biti nostificirane
– overjene);
13. drugo dokumentacijo s katero se
izkazuje socialno zdravstvene razmere;
14. izjavo o vseh plačanih obveznostih, kolikor je prosilec že imel v najemu
neprofitno stanovanje;
15. dokazilo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (sklep).
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva ter potrdila o premoženjskem stanju
bo pridobila občina neposredno od pristojnega državnega organa.
5. Splošne določbe
Strokovna služba občine bo preverjala
pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih,
organizacijah in posameznikih.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo
in sicer po številu zbranih točk. Če eden
ali več prosilcev doseže enako število točk
glede na oceno stanovanjskih in socialnih
razmer, imajo prednost prosilci z daljšo dobo
bivanja v Občini Mežica. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
bo javno objavljen na enak način kot razpis
v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na občino. O pritožbi
odloči v roku 60 dni župan Občine Mežica.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Vse dodatne informacije lahko dobite
osebno na sedežu Občine Mežice, Trg svobode 1, Mežica, vsak delovni dan v tednu
od 8. do 14. ure, v petkih do 13. ure ter na
tel. 02/827-93-57 – Mateja Mešnjak.
Občina Mežica
Št. 671-1/2012-1
Ob-1787/12
Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10), 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10) in na
podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS,
št. 2/12)
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
iz proračuna Občine Vipava v letu 2012
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini
Vipava v letu 2012.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in
projektov imajo izvajalci (kulturna društva in
njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani
v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev
pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da so kot posamezniki ali neformalna
skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta s katerim kandidirajo
za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto
do datuma določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini poročilo o realizaciji
programov in porabi sredstev, ki so jih prejeli
iz proračunskih sredstev v preteklem letu.
Kulturni projekti bodo sofinancirani po
merilih iz Pravilnika in meril o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 2/12) in sicer za naslednje
vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno,
gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko,
likovno, fotografsko, filmsko, video in druga
vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju
založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik,
brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
– za kulturne projekte in prireditve, ki so
vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih
in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih
in tekmovanjih;
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in
skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
– za opremo in nakup osnovnih sredstev
izvajalcev na področju kulture za izvajanje
rednih programov in kulturnih dejavnosti.
4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski
svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 107/11), na proračunski postavki
»41200023 Transferi kultura, SM 18002
Sofinanciranje kulturnih programov« v višini
40.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 31. 12. 2012.
5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Vipava: http//www.
vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno
dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever,
tel. 05/364-34-11.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora
biti razviden pripis »Javni razpis Kultura
2011 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa naslov predlagatelja kulturnega projekta.
Rok za posredovanje vlog je do 12. aprila 2012. Šteje se, da je vloga pravočasna
kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava,
do 14. ure. Po tem roku prejete vloge bodo
s sklepom zavržene.
6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka
prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe.
Občina Vipava
Ob-1788/12
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS. št. 25/98), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/10) in
Sklepa o letnem programu športa v Občini
Vipava za leto 2012, Občina Vipava, Glavni
trg 15, Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Vipava
I. Občina Vipava bo v letu 2012 sofinancirala naslednje športne programe:
1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine,
študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo
s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
2. Športno vzgojo otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Športno rekreacijo.
6. Šport invalidov.
7. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
8. Raziskovalno dejavnost.
9. Informacijski sistem na področju športa.
10. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih
športnih prireditev.
11. Delovanje športnih zvez in društev
12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme.
II. Okvirna višina sredstev za izvedbo
javnega razpisa je 54.000 € za programe od
prve do dvanajste točke.
Sredstva pridobljena na javnem razpisu
morajo biti porabljena do 31. 12. 2012.
III. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Vipava (Uradni list RS, št. 17/10).
IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih
ustanovijo športna društva s sedežem na
območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
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koristne in neprofitne, zavodi za področja
vzgoje in izobraževanja.
Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Vipava posebej predvideva.
V. Rok za prijavo programov je četrtek, 12. aprila 2012. Prijave v zaprti kuverti
z oznako »Športni programi 2011 – Ne odpiraj« in naziv prijavitelja, se pošlje po pošti
ali odda na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava. Šteje se, da je prijava
pravočasna, če je bila oddana zadnji dan
roka za oddajo prijav po pošti priporočeno
ali osebno oddana v sprejemno pisarno občinske uprave do 15. ure.
Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Občine Vipava. Občina si pridružuje
pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred zaključkom
razpisa.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni
Občine Vipava ali na spletnih straneh občine: www.vipava.si, pod rubriko razpisi.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo na tel. 05/364-34-11 – Majda Sever.
VI. Vloge bo strokovna komisija odpirala
16. 4. 2012. Sklep o izbiri bodo prijavljeni
izvajalci prejeli v roku 30 dni po izteku roka
za oddajo prijav.
Občina Vipava
Št. 671-1/2012-2
Ob-1789/12
Občina Vipava objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih
aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS,
št. 22/11)
javni razpis
za sofinanciranje prireditev
in drugih aktivnosti, ki pospešujejo
razvoj turizma, mladinskih projektov
ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava v letu 2012
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,
ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih
projektov ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava v letu 2012.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in
projektov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava (društva,
klubi, zavodi ter druge nevladne organizacije),
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktivnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu, kot to ureja
ustrezna zakonodaja (Zakon o društvih),
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo programa, ki je predmet razpisa,
– občini vsako leto pravočasno dostavijo
poročilo o realizaciji programov in porabi
sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz
proračunskih sredstev.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini
Vipava, v primeru, da je projekt posebnega
pomena za občino.

Predmet sofinanciranja so po Pravilniku
o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih
projektov ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava naslednji projekti:
– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Vipava;
– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi
družbenih dejavnosti na lokalni in širši ravni;
– akcije na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti;
– aktivnosti upokojenskih društev;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
– preventivni programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih
substanc.
Projekti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo na podlagi kateregakoli drugega
razpisa Občine Vipava, niso predmet tega
razpisa.
4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski
svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 107/11), na proračunski postavki
»41200023 Transferi kultura, SM 18005
Programi posebnih skupin sofinanciranje
turističnih, mladinskih in drugih družbenih
dejavnosti« v višini 13.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 31. 12. 2012.
5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Vipava: http//www.
vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno
dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever, tel. 05/
3643-411.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora biti
razviden pripis »Javni razpis sofinanciranje
prireditev in drugih aktivnosti družbenih dejavnosti 2011 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani
pa naslov predlagatelja.
Rok za posredovanje vlog je do 12. aprila 2012. Šteje se, da je vloga pravočasna
kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava,
do 14. ure. Po tem roku prejete vloge bodo
s sklepom zavržene.
6. Postopek obravnave vlog: o izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni
od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava
Št. 430-5/2012-3
Ob-1790/12
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10
in 20/11), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 23/08, 8/12),
Letnega programa kulture v Občini Sežana
za leto 2012 (št. 032-1/2012-17, sprejet dne
26. 1. 2012 na seji Občinskega sveta Občine Sežana), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
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RS, št. 50/07 in 61/08) 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 dejavnosti kulturnih
društev v Občini Sežana za leto 2012
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za dejavnosti kulturnih društev
za leto 2012 v Občini Sežana, proračunska
postavka: 242501 'Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur'.
Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2012, skladno s pravilnikom, ki ureja sofinanciranje dejavnosti
kulturnih društev v Občini Sežana. Občina
Sežana sofinancira programe iz različnih
področij kulture.
Splošni pogoji:
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirani po Zakonu o društvih in
imajo dejavnost na področju kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kulture več kot
eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu v preteklem
letu ter plan načrtovanih aktivnosti in finančni plan za tekoče leto.
Merila za vrednotenje programov po dejavnostih so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08, 8/12).
Višina razpisanih sredstev znaša
29.304,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2012.
Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
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),
05/731-01-35, nina.ukmar@sezana.si.
Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem
obrazcu ˝Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini
Sežana za leto 2012˝ in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
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: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev
v Občini Sežana 2012«. Na hrbtni strani
mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno
se torej šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
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poročeno 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.
Sredstva se dodelijo s sklepom, upoštevaje število zbranih točk izvajalca in vrednosti točke, vendar največ do višine zaprošenih sredstev izvajalca. Zoper sklep direktorja
občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote, je možno vložiti pritožbo
na župana v roku 8 dni od prejema sklepa.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi organizacijami.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe za izvajanje javnih kulturnih programov v Občini Sežana. Če se
izvajalec oziroma prejemnik sredstev v roku
8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Sežana
Št. 430-0003/2012
Ob-1796/12
Na podlagi 42. člena Zakona o javno
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06) ter Sklepa o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu
Brežice in v objektu Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 48/11) Občina Brežice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za zagotavljanje toplote iz kotlovnice
v Prosvetnem domu Brežice
1. Podatki o naročniku/koncendentu:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, telefaks
07/499-00-52, obcina.brezice@brezice.si,
www.brezice.si.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz
kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in
v objektu Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 48/11).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za zagotavljanje toplote iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice.
Sama dejavnost upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo vodo za uporabnike,
katerih prostori se ogrevajo iz kotlovnice
v Prosvetnem domu Brežice obsega tako
sanacijo kotlovnice z zamenjavo kotla in
energenta za ogrevanje, rekonstrukcijo prostorov kotlovnice kot tudi upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice, priključevanje
uporabnikov na kotlovnico in prenos toplotne energije do uporabnikov. Koncesionar
nosi odgovornost za varnost in zanesljivost
funkcioniranja kotlovnice, redno izvajanje
potrebnih meritev ter preizkusov delovanja
kotlovnice ter za neprekinjeno zagotavljanje
toplote, ki jo lahko začasno ali trajno prekine
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le v primerih določenih z zakonom ali odredbo koncendenta.
Koncesija se podeli za obdobje največ
15 let, koncesionar izvede celotno investicijo sanacije kotlovnice z zamenjavo kotla
in energenta za ogrevanje ter rekonstrukcijo prostorov kotlovnice, krije celotne stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice
v času trajanja koncesijskega razmerja. Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja. Vse naprave
in oprema, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, s prenehanjem koncesijske pogodbe neodplačno preidejo v last koncedenta, plačilo koncesijske
dajatve ni predvideno.
Javno naročilo se oddaja kot celota, parcialne ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen
čas, za obdobje 15 let.
5. Postopek izbire koncesionarja
V imenu naročnika bo odločbo o izbiri
koncesionarja izdala občinska uprava Občine Brežice v skladu z 207. členom Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl.
US, 48/09 – popr. in 8/10).
Javni razpis za podelitev koncesije za
zagotavljanje toplote iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice, je objavljen na spletnih
straneh Občine Brežice, www.brezice.si.
6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: pogoji so natančno navedeni v razpisni
dokumentaciji, ponudnik mora prijavi priložiti dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene
v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za zagotavljanje toplote z kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice izbral enega koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna
ponudba.
Izbran bo ponudnik, ki bo prejel največje
število točk po spodaj navedenem vrednotenju:
Cena toplote
Ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno toplote, izraženo v EUR/kWh ki vsebuje vse
dajatve (20 %DDV, takso na CO2, trošarino
in ostalo), upoštevajoč podatke iz razpisne
dokumentacije pridobi največje število, to
je 100 točk. Ostali ponudniki bodo pridobili
sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli:

cija je brezplačna in je dosegljiva na spletni
strani naročnika http://www.brezice.si/.
11. Kraj in rok za predložitev ponudb
Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Končni rok za oddajo ponudb je 23. 4.
2012, do 10. ure.
Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine Brežice prispeti do zgoraj navedenega
roka, sicer bodo štele za prepozno prejete
(prejemna teorija). Ponudniki morajo oddati
svoje ponudbe na obrazcih razpisne dokumentacije v skladu z razpisno dokumentacijo in v zaprtih ovojnicah.
Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen
v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora
biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »Umik ponudbe«
in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »Sprememba ponudbe« in ime javnega naročila).
V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno kateri del ponudbe se spreminja in
kateri del ponudbe ostaja nespremenjen.
12. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja prijav: javno odpiranje ponudb bo
potekalo v sejni sobi št. 8, na sedežu naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, dne 23. 4. 2012, ob 11. uri.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi
elementi javnega naročila pisno na naslov
naročnika ali preko elektronske pošte na
naslov roman.zaksek@brezice.si.
Skrajni rok za postavitev vprašanje
v zvezi z razpisom je 8 dni pred rokom za
oddajo ponudb do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena
vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za
oddajo ponudb, odgovori bodo objavljeni na
spletni strani naročnika.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina Brežice

vrednost _ najugodnejšega _ ponudnika
*100
vrednost _ posameznega _ ponudnika

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe »Velikonočne prireditve 2012«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne
prireditve 2012« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 830,00 EUR.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med
29. 3. 2012 in 9. 4. 2012.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave Javnega razpisa do zaključka Javnega razpisa na
razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska

Koncedent bo ponudbo, ki bo presegla
bruto ceno 0,1401 EUR/kWh, ki vsebuje vse
dajatve (20 % DDV, takso na CO2, trošarino
in ostalo) izločil.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti
vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku.
9. Način zavarovanja resnosti ponudbe:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR,
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumenta-

Št. 410-66/2012
Ob-1800/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 108/11, z dne 29. 12. 2011) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Velikonočna prireditev 2012«, na ovojnici mora biti tudi jasno razviden naziv in
naslov pošiljatelja.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave,
ki bodo prispele do petka, dne 16. 3. 2012,
do 9. ure, po pošti na naslov: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, ali bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, pritličje levo.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo
pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.
Odpiranje prijav bo 16. 3. 2012, ob
12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Prijavitelji
bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku
osem dni od odpiranja prijav.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Namen prireditve je poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica, oživitev starih običajev in prenos tradicije na otroke in
mladino.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 35417-2/2011
Ob-1803/12
Koncedent, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na
podlagi 26. člena Odloka o urejanju javne
razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 36/11) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja
objektov in naprav javne razsvetljave
v Mestni občini Novo mesto
1. Koncesijski akt
Koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave v Mestni
občini Novo mesto in na podlagi odločitve
o koncesiji (Uradni list RS, št. 36/11).
2. Predmet koncesije
Predmet koncesije je opravljanje izbirne gospodarske javne službe, ki obsega
vzdrževanje objektov, opreme in naprav
ter omrežja javne razsvetljave in drugih
objektov javne službe. Zajema tudi strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne
razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje,
v interesu trajnega nemotenega ter brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem
povezane druge obveznosti. Gospodarska
javna služba se opravlja na celotnem območju Mestne občine Novo mesto.
3. Trajanje koncesijskega razmerja
Koncesija se podeli za obdobje enega
leta z možnostjo sporazumnega podaljšanja
do skupno največ petih let. Koncesionirana
gospodarska javna služba se prične opravljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesionar mora izkazati svojo osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno ter teh-

nično in kadrovsko sposobnost. Pogoji, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar, so navedeni
v 19. točki Navodil vlagateljem za izdelavo
vloge, ki so del Razpisne dokumentacije
za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja objektov
in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju:
Razpisna dokumentacija).
5. Postopek izbire
Koncesionarja se izbere po splošnem
upravnem postopku.
6. Razpisna dokumentacija
Vsa vprašanja, ki jih ureja ta razpis, in
druga vprašanja, so podrobneje urejena
v Razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
koncedenta: http://www.novomesto.si.
7. Obvezne sestavine vloge
Vlagatelji morajo predložiti vloge na
obrazcih iz Razpisne dokumentacije. Predložene vloge morajo imeti sledeče priloge:
– Izjava o izpolnjevanju pogojev za izbiro
koncesionarja (OBR-2);
– Bančna garancija za resnost vloge
(OBR-3);
– Izjava o izročitvi bančnih garancij
(OBR-4);
– Reference vlagatelja in potrdila naročnikov; (OBR-5 in OBR-5a);
– Potrdilo, da vlagatelj ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– Osnutek koncesijske pogodbe v šestih
izvodih (OBR-6);
– Ponudbeni predračun (OBR-7);
– Popis del.
8. Reference vlagatelja
Vlagatelj mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih pred objavo tega razpisa opravljal storitve, ki so predmet gospodarske
javne službe. Vlagatelju se priznajo samo
referenčni posli v vrednosti minimalno
80.000,00 EUR (brez DDV) letno (pri tem
velja enak znesek tudi, če se je posel opravljal manj, kot eno leto) za vsako posamezno referenco.
9. Predložitev vlog
Vloge morajo prispeti v zaprti kuverti
na naslov koncedenta do 26. 3. 2012 do
11. ure. Na kuverti mora biti vidna oznaka
“Ne odpiraj – Vloga za poodelitev koncesije
za izvajanje GJS urejanja objektov in naprav
javne razsvetljave” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Merila za izbor
Koncesionarja se izbere na podlagi sledečih meril:
– ponudbena cena (merilo ima težo
80 %);
– strokovna in organizacijska sposobnost (merilo ima težo 5 %);
– finančna sposobnost (merilo ima težo
5 %);
– dosedanje izkušnje vlagatelja (merilo
ima težo 10 %).
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 26. 3.
2012 ob 12. uri, na sedežu koncedenta.
12. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo obveščeni o koncedentovi odločitvi o izbiri koncesionarja najkasneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
13. Ustavitev postopka
Skladno s 26. členom Odloka o urejanju
javne razsvetljave v Mestni občini Novo
mesto, tudi najugodnejša vloga koncedenta
ne zavezuje k izboru koncesinarja. Koncedent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov
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vlagateljev ustavi postopek in ne odda
koncesije oziroma jo odda v ponovljenem
postopku.
Mestna občina Novo mesto
Št. 0042/2012
Ob-1808/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,
ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 4.
in 8. člena Odloka o organizaciji in izvajanju
socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem
(Uradni list RS, št. 91/10), objavlja Občina
Cerklje na Gorenjskem
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Cerklje na
Gorenjskem
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev koncesije za
izvajanje javne službe pomoč družini na
domu – socialna oskrba na domu v Občini
Cerklje na Gorenjskem skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10)
in določili 4. člena Odloka o organizaciji in
izvajanju socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 91/10). Storitev obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov.
III. Obseg razpisane koncesije
Podeli se 1 koncesija za vodenje in izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu.
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno, oziroma
dvajset ur tedensko. Storitev se izvaja vse
dni v tednu dopoldan in popoldan, po potrebi tudi ob nedeljah in praznikih. Trenutno je
v program vključenih 11 uporabnikov. V zadnjih mesecih se storitev opravlja povprečno
za 12–14 oskrbovancev na mesec oziroma
obsega ca. 250 ur neposredne oskrbe na
mesec. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve uporabnike in zaposleni izvajalki, ki sta v rednem delovnem
razmerju.
Veljavno ekonomsko ceno storitve neposredne socialne oskrbe je potrdil Občinski
svet Občine Cerklje na Gorenjskem s Sklepom o ceni storitve pomoč na domu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 3/2011) in velja od 1. 7. 2011 dalje. Cena
za uporabnike je 50 % navedene urne postavke.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se začne izvajati takoj po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja in
sklenjeni koncesijski pogodbi. Koncesija se
podeli za 10 let z možnostjo podaljšanja.
V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoč družini na domu
– socialna oskrba na domu na območju Občine Cerklje na Gorenjskem lahko izvaja
koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba ali fizična oseba
v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
oziroma da je podružnica tuje pravne osebe
za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
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– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da opravlja storitev za ceno, ki jo
v skladu z metodologijo za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev, potrdi Občinski
svet Občine Cerklje na Gorenjskem,
– da prevzame uporabnike programa in
zaposleni izvajalki programa pri prejšnjem
izvajalcu storitve.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
mora predložiti ponudnik, so določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: celotno območje Občine Cerklje na Gorenjskem.
VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do socialne oskrbe na domu
so osebe, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Cerklje na Gorenjskem in
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo
drugega lahko ostanejo v znanem bivalnem
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni
potrebno institucionalno varstvo v zavodu,
v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod temi pogoji so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso
sposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
VIII. Način financiranja storitev, ki
je predmet koncesije: storitev se financira iz
proračunskih sredstev koncedenta, drugih
javnih sredstev ter s plačili upravičenca do
storitve ali drugih zavezancev.
IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih
s področja socialnega varstva.
X. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do
75 točk,
– čas dosedanjega izvajanja storitve –
do 10 točk,
– ocena tehničnih sredstev in opreme –
do 5 točk,
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– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
ponudnika od območja občine – do 10 točk.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
XI. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni
razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 2012
– Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudnik mora ponudbo posredovati do
dne 17. 4. 2012 do 9. ure. Ponudbe poslane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
XII. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 17. 4. 2012 ob
10. uri, v sejni sobi v 2. nadstropju Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Odpiranje ponudb bo javno, na odpiranju
bodo lahko prisotni ponudniki, predstavnik
ponudnika se bo moral izkazati s pisnim
pooblastilom.
Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje,
ali je popolna v skladu z zahtevami javnega
razpisa. O vsaki popolni ponudbi bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice.
Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po
pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma
po preteku roka za podajo mnenja opravila
pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi
in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravila predlog podelitve
koncesije.
XIII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za
pregled in presojo prispelih ponudb podelil
direktor občinske uprave z odločbo. Izbrani
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo
z županom Občine Cerklje na Gorenjskem.
XIV. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu koncedenta v času uradnih ur ter
na spletni strani občine http://www.cerklje.si/
pod rubriko »Občina / Objave in razpisi«.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po
elektronski pošti, na naslov: obcinacerklje@siol.net, ali po faksu 04/28-15-820.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 41010-0007/2012-1
Ob-1813/12
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kanal ob Soči za leto 2012, Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08
in 16/09), Letnega programa športa Občine
Kanal ob Soči za leto 2012, Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 7/04), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih
društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči
(Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/05) in Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev

na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 39/04)
Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih,
športnih, turističnih, socialnohumanitarnih in ostalih društev
in organizacij iz proračuna občine
za leto 2012
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00,
faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih,
športnih, turističnih, socialno-humanitarnih
in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …)
društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture
62.260,00 EUR,
– na področju športa ob upoštevanju
Letnega programa športa za leto 2012:
63.040,00 EUR,
– na področju turizma 27.620,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih
in zdravstvenih organizacij 21.332,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj 18.182,00 EUR, in sicer: za programe
veteranskih organizacij 4.638,00 EUR, za
sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin 10.044,00 EUR in za
sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo
z mladimi, 3.500,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi
bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili
in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2012.
6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani, www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko, v 30 dneh od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal, s pripisom »Prijava na javni razpis
– Ne odpiraj!« in z oznako programa, za
katerega predlagatelj kandidira. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do
12. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Kanal ob Soči. Nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob
Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu
Občine Kanal ob Soči (tel. 398-12-00).
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9. Datum odpiranja vlog: odpiranje
vlog ne bo javno; izvedeno bo najkasneje
v 8 dneh po zaključku razpisa.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan
sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Kanal ob Soči
Št. 610-0001/2012
Ob-1819/12
Občina Mozirje na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07
in 56/08) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 25/09 in
9/2010), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju kulturne dejavnosti v Občini
Mozirje za leto 2012
1. Predmet javnega razpisa: predlog javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulturne
dejavnosti v letu 2012, ki jih bo Občina Mozirje sofinancirala iz občinskega proračuna.
2. Višina razpisanih sredstev: v Odloku
o proračunu Občine Mozirje za leto 2012
(Uradni list RS, št. 23/11), je za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti zagotovljenih 8.700,00 EUR.
3. Prijava na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva,
– samostojni izvajalci na področju kulture,

Št.

18 / 9. 3. 2012 /

– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih
vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Mozirje.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon
o društvih (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Občine Mozirje in na spletni strani
Občine Mozirje: http://www.mozirje.si.
Prijave na javni razpis dostavite osebno
ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom: »Ne
odpiraj – Razpis kultura 2012«, na naslov
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330
Mozirje, do 10. 4. 2012, in sicer do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni s sklepom.
4. Končna določila
Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Občina Mozirje
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Javne dražbe
Ob-1778/12
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d. o. o., Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
1) Stanovanjske stavbe v Zavrču
1. Pozidana parcela s stanovanjsko
stavbo, na naslovu Gorenjski vrh 5, Zavrč,
ki stoji na parc. št. 69/4, k.o. 472 Gorenjski
vrh. Parcela meri 268 m2. Izklicna cena:
10.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
2. Pozidana parcela s stanovanjsko
stavbo, na naslovu Turški vrh 24, Zavrč,
ki stoji na parc. št. 187/3, k.o. 469 Turški
vrh. Parcela meri 168 m2. Izklicna cena:
12.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
3. Pozidana parcela s stanovanjsko
stavbo, na naslovu Hrastovec 140, Zavrč,
ki stoji na parc. št. 401/4, k.o. 465 Hrastovec. Parcela meri 559 m2. Izklicna cena:
13.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
2) Stanovanja v Mariboru
1. Stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Župančičeva
ulica 11, Maribor, v izmeri 59,40 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 680, številka stavbe 583, številka dela
stavbe 2. Izklicna cena: 48.500,00 EUR,
ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 12, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Groharjeva
ulica 3, Maribor, v izmeri 33,06 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 660, številka stavbe 1128, številka dela
stavbe 12. Izklicna cena: 33.500,00 EUR,
ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
3. Stanovanje št. 5, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Dominkuševa ulica 10, Maribor, v izmeri 17,30 m2.
Stanovanju pripada sorazmerni lastninski
delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 657, številka stavbe 590, številka dela
stavbe 5. Izklicna cena: 20.000,00 EUR,
ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
4. Stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Prvomajska
ulica 31, Maribor, v izmeri 24,60 m2 in

shramba v velikosti 4,64 m2. Stanovanju
pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 680,
številka stavbe 1025, številka dela stavbe 51. Identifikacijski podatki kleti: katastrska občina 680, številka stavbe 1025,
številka dela stavbe 52. Izklicna cena:
29.400,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
5. Stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Župančičeva
ulica 19, Maribor, v izmeri 50,40 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 680, številka stavbe 583, številka dela
stavbe 403. Izklicna cena: 41.000,00 EUR,
ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
3) Stanovanjska stavba v Vidmu pri Ptuju
Pozidana parcela s stanovanjsko stavbo, na naslovu Majski vrh 46, Majski vrh
(Videm pri Ptuju), ki stoji na parc. št. *82/0,
k.o. 450 Majski vrh. Parcela meri 187 m2.
Izklicna cena: 20.400,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
4) Stanovanje na Ptuju
Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske
stavbe, na naslovu Orešje 178, Ptuj, v izmeri 55,52 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in
napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 392, številka stavbe
352, številka dela stavbe 3. Izklicna cena:
20.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
5) Stanovanja na Ravnah na Koroškem
1. Stanovanje št. 6, v mansardi stanovanjske stavbe, na naslovu Prežihova ulica 4, Ravne na Koroškem, v izmeri
46,00 m2. Stanovanju pripada sorazmerni
lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882, številka stavbe
218, številka dela stavbe 6. Izklicna cena:
38.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 41, v 10. nadstropje
stanovanjske stavbe, na naslovu Čečovje
3, Ravne na Koroškem, v izmeri 20,47 m2.
Stanovanju pripada sorazmerni lastninski
delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882, številka stavbe 665, številka dela
stavbe 41. Izklicna cena: 15.800,00 EUR,

ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
3. Stanovanje št. 17, v 5. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Čečovje
33, Ravne na Koroškem, v izmeri 16,40 m2.
Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah.
Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882, številka stavbe 1175,
številka dela stavbe 17. Izklicna cena:
16.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
4. Stanovanje št. 18, v 5. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Čečovje
33, Ravne na Koroškem, v izmeri 35,80 m2.
Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah.
Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882, številka stavbe 1175,
številka dela stavbe 18. Izklicna cena:
17.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
5. Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Partizanska
cesta 22, Ravne na Koroškem, v izmeri
27,55 m2. Stanovanju pripada sorazmerni
lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882, številka stavbe
275, številka dela stavbe 3. Izklicna cena:
9.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na
promet nepremičnin.
6. Stanovanje št. 4, v izmeri 24,02 m2,
in stanovanje št. 5, v izmeri 49,47 m2 obe
na podstrešju stanovanjske stavbe, na naslovu Partizanska cesta 22, Ravne na Koroškem, Stanovanjema pripada sorazmerni
lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja
št. 4: katastrska občina 882, številka stavbe
275, številka dela stavbe 4. Identifikacijski
podatki stanovanja št. 5: katastrska občina 882, številka stavbe 275, številka dela
stavbe 5. Izklicna cena: 24.900,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. Stanovanji št. 4 in 5 se zaradi funkcionalnosti prodajata izključno kot celota.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
6) Stanovanji na Prevaljah
1. Stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Glavarstvo 1, Prevalje, v izmeri 42,90 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih
delih in napravah. Identifikacijski podatki
stanovanja: katastrska občina 891, številka
stavbe 36, številka dela stavbe 3. Izklicna
cena: 12.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 %
davka na promet nepremičnin.
2. Stanovanje št. 5, v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Glavarstvo 1, Prevalje, v izmeri 28,00 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 891, številka stavbe 36, številka dela
stavbe 5. Izklicna cena: 17.700,00 EUR,
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ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
7) Stanovanje v Kopru:
Stanovanje št. 29, v IV. etaži, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j, v skupni
površini 67,53 m2, v katero je vključena tudi
površina shrambe v 1. kleti, z oznako 29
K in garažni boks, v 1. kletni etaži, št. 46
(stanovanjski prostori merijo 46,37 m2).
Identifikator stanovanja je 2606-5373-29.
K stanovanju spada idealni delež na zemljiščih gradbenih parc. št. 1975/9, k.o.
(2606) Semedela ter idealni delež skupnih prostorov in naprav. Izklicna cena je
117.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin.
8) Poslovni prostori, dokončani do IV.
podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h,
1i, 1j:
1. Poslovni prostor z oznako 142,
v pritličju (tretja etaža) v izmeri 187,00 m2,
k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-142.
Izklicna cena znaša 184.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20 % DDV-ja.
2. Poslovni prostor z oznako 143,
v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m2,
k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-143.
Izklicna cena znaša 184.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20 % DDV-ja.
3. Poslovni prostor z oznako 144,
v pritličju (tretja etaža), v izmeri 202,00 m2,
k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-144.
Izklicna cena znaša 199.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20 % DDV-ja.
Poslovni prostori stojijo na parc.
št. 1975/9, skupne površine 3.915 m2, k.o.
(2606) Semedela in jim pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih delih in napravah tudi idealni delež
na zemljišču.
Poslovni prostori so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada do 1/1. Vsi poslovni prostori pod
točko 8.) so prosti bremen in uporabnikov
(najemnikov).
9) Šest shramb na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38:
1. Del stavbe z oznako 242, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242, v 1. etaži, površine 3,30 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1062/242; izklicna cena je
2.800,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV-ja.
2. Del stavbe z oznako 166, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166, v 2. etaži, površine 3,30 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1063/166; izklicna cena je
2.950,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV-ja.
3. Del stavbe z oznako 234, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št. 234, v 2. etaži, površine 5,60 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1063/234; izklicna cena je
5.400,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV-ja.
4. Del stavbe z oznako 235, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št. 235, v 2. etaži, površine 4,90 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1063/235; izklicna cena je
4.800,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV-ja.
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5. Del stavbe z oznako 204, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204, v 1. etaži, površine 6,60 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1064/204; izklicna cena je
5.550,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV-ja.
6. Del stavbe z oznako 305, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št. 305, v 1. etaži, površine 3,30 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1064/305; izklicna cena je
2.800,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV-ja.
Predmet javne dražbe so shrambe pod
zap. št. 1.–6. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskih
objektov, na naslovu Ljubljana, Mesarska
cesta 20, 26, 28, 34 in 38, komunalna
opremljenost in izboljšave (idealni delež
skupnih prostorov in naprav, idealni delež
zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7,
171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12,
171/13 in 171/14, vse k.o. (1727) Poljansko predmestje.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
10) Šest parkirnih mest, na naslovu
Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljub
ljana – Bežigrad):
1. Parkirno mesto z oznako 55, v 3.
etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636/2817/55; izklicna
cena je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 %
DDV-ja.
2. Parkirno mesto z oznako 56, v 3.
etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad –identifikator: 2636/2817/56; izklicna
cena je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 %
DDV-ja.
3. Parkirno mesto z oznako 57, v 3.
etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636/2817/57; izklicna
cena je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 %
DDV-ja.
4. Parkirno mesto z oznako 58, v 3.
etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad –identifikator: 2636/2817/58; izklicna
cena je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 %
DDV-ja.
5. Parkirno mesto z oznako 60, v 3.
etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad –identifikator: 2636/2817/60; izklicna
cena je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 %
DDV-ja.
6. Parkirno mesto z oznako 61, v 3.
etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator: 2636/2817/61; izklicna
cena je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 %
DDV-ja.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta od zap. št. 1.–6. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta, na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3
in 1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad, komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih
prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in
1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe
Ogled nepremičnin bo možen na kraju
samem, in sicer:

Stran

465

Stran

466 /

Št.

18 / 9. 3. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sklic št.
v razpisu

Datum ogleda

Ura ogleda

Znesek 10 %
varščine

Gorenjski vrh 5, Zavrč

1. 1.

21. 3. 2012

8.00–8.30

1.050,00 EUR

Turški vrh 24, Zavrč

1. 2.

21. 3. 2012

9.00–9.30

1.280,00 EUR

Hrastovec 140, Zavrč

1. 3.

21. 3. 2012

10.00–10.30

1.390,00 EUR

Župančičeva ulica 11, Maribor

2. 1.

21. 3. 2012

9.00 –9.30

4.850,00 EUR

Groharjeva ulica 3, Maribor

2. 2.

21. 3. 2012

10.30–11.00

3.350,00 EUR

Dominkuševa ulica 10, Maribor

2. 3.

21. 3. 2012

11.30–12.00

2.000,00 EUR

Prvomajska ulica 31, Maribor

2. 4.

21. 3. 2012

12.30–13.00

2.940,00 EUR

Župančičeva ulica 19, Maribor

2. 5.

21. 3. 2012

9.30–10.00

4.100,00 EUR

Majski vrh 46,Videm pri Ptuju

3.

21. 3. 2012

11.30–12.00

2.040,00 EUR

Orešje 178, Ptuj

4.

21. 3. 2012

12.30–13.00

2.050,00 EUR

Prežihova ul. 4, Ravne na Koroškem

5. 1.

22. 3. 2012

8.00–8.30

3.850,00 EUR

Čečovje 3, Ravne na Koroškem

5. 2.

21. 3. 2012

8.00–8.30

1.580,00 EUR

Čečovje 33, štev. 17, Ravne na Koroškem

5. 3.

21. 3. 2012

9.00–9.30

1.660,00 EUR

Čečovje 33, štev. 18, Ravne na Koroškem

5. 4.

21. 3. 2012

9.00–9.30

1.700,00 EUR

Partizanska cesta 22, štev. 3, Ravne na
Koroškem

5. 5.

22. 3. 2012

9.00–9.30

950,00 EUR

Partizanska cesta 22, štev. 4 in 5, Ravne
na Koroškem

5. 6.

22. 3. 2012

9.00–9.30

2.490,00 EUR

Glavarstvo 1, štev. 3, Prevalje

6. 1.

21. 3. 2012

10.00–10.30

1.210,00 EUR

Glavarstvo 1, štev. 5, Prevalje

6. 2.

21. 3. 2012

10.00– 10.30

1.770,00 EUR

7.

21. 3. 2012

17.00

11.700,00 EUR

Dolinska cesta 1h,1i,1j, Koper, poslovni prostor
št. 142

8. 1.

21. 3. 2012

17.00

18.400,00 EUR

Dolinska cesta 1h,1i,1j, Koper, poslovni prostor
št. 143

8. 2.

21. 3. 2012

17.00

18.400,00 EUR

Dolinska cesta 1h,1i,1j, Koper, poslovni prostor
št. 144

8. 3.

21. 3. 2012

17.00

19.900,00 EUR

10.30–11.00

280,00 EUR

10.30–11.00

295,00 EUR

10.30–11.00

540,00 EUR

10.30–11.00

480,00 EUR

10.30–11.00

555,00 EUR

10.30–11.00

280,00 EUR

11.30 –12.00

600,00 EUR

11.30–12.00

600,00 EUR

11.30–12.00

600,00 EUR

11.30–12.00

600,00 EUR

11.30–12.00

600,00 EUR

11.30–12.00

600,00 EUR

Objekt, naslov

Dolinska cesta 1h,1i,1j, št. 29, Koper

Shramba št. 242, Mesarska cesta v Ljubljani
Shramba št. 166, Mesarska cesta v Ljubljani
Shramba št. 234, Mesarska cesta v Ljubljani
Shramba št. 235, Mesarska cesta v Ljubljani
Shramba št. 204, Mesarska cesta v Ljubljani
Shramba št. 305, Mesarska cesta v Ljubljani

9. 1.
9. 2.
9. 3.
9. 4.
9. 5.
9. 6.

Parkirno mesto št. 55, Knobleharjeva ulica 18
v Ljubljani

10. 1.

Parkirno mesto št. 56, Knobleharjeva ulica 18
v Ljubljani

10. 2.

Parkirno mesto št. 57, Knobleharjeva ulica 18
v Ljubljani

10. 3.

Parkirno mesto št. 58, Knobleharjeva ulica 18
v Ljubljani

10. 4.

Parkirno mesto št. 60, Knobleharjeva ulica 18
v Ljubljani

10. 5.

Parkirno mesto št. 61, Knobleharjeva ulica 18
v Ljubljani

10. 6.

22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Interesenti za ogled posamezne nepremičnine morajo dva dni pred ogledom vplačati stroške oglednine, v znesku 14,85 EUR
na transakcijski račun Stanovanjskega
podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o.
številka: 02470-0018512574, sklic: sklic je
enak kot je naveden v točki II. in obrazložen
v točki III./1.
Ob ogledu se naj interesenti izkažejo
s potrdilom vplačane oglednine.
Dodatne informacije o pogojih javnih
dražbe se dobijo na telefonski številki en
dan pred ogledom, na tel. 02/82-16-500.
Izvedba javne dražbe
Javna dražba za nepremičnin se bo izvedla dne 29. 3. 2012 ob 9. uri, v poslovnih
prostorih Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe
in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali
pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno–
kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1)–6)
in 9)–10) je po 500,00 EUR, pod zaporednima točkama 7)–8) je po 2.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje eno
uro pred začetkom posamezne javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10 % izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja
za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574, sklic: 1. V primeru, da
je pod posamezno točko vpisanih več nepremičnin, dodajte še zaporedno številko,
glede na to za katero nepremičnino vplačujete varščino, npr. 1-1-1, če vplačujete
za stanovanje pod 1), zap. št. 1. Varščina
mora biti vplačana najkasneje 27. 3. 2012,
do 9. ure. Premalo vplačana varščina se bo
vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku
roka za vplačilo varščine;
2. za primer vračila varščine morajo
dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti v originalu notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);

7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Če nihče od dražiteljev prisotnih na
javni dražbi ne zviša svoje ponudbe, določi
kupca komisija pristojna za izvedbo javne
dražbe z javnim žrebom, pri čemer se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje
izklicne cene. Javni žreb se izvede takoj na
kraju samem, zoper izid nista možna ugovor
ali pritožba.
6. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
8. Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega
dela v etažni lastnini skladno s 124. členom
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18) drugi
etažni lastniki predkupno pravico in lahko
na javni dražbi konkurirajo najboljšemu ponudniku.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec
zemljiškoknjižno dovolilo. V primeru teka postopka za vpis etažne lastnine po ZVEtL, kupec vstopi v postopek namesto prodajalca in
zemljiškoknjižno dovolilo pridobi s sklepom
nepravdnega sodišča.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne
odzove na podpis prodajne pogodbe
v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po
izdaji računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor
mu prodajalec skladno z določbo 34. člena
Uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko
odloči, da podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano varščino kot skesnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
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Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne
obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o., v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino.
Pravno opozorilo
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne
vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel
na javni dražbi, vendar pa prispe s strani
enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem ali
lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko)
in kazensko odgovornostjo, da je v času od
razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do
izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge
vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo
in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus
vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih
dejstev za pričetek postopkov vezanih na
taka dejanja pri organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je
dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem
postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo
na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.
Ravne na Koroškem
Št. 478-12/2012-1300
Ob-1793/12
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
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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 27. 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 26. 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,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 članic 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 26. 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 ose-

be, 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
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.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Občina Kočevje
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Razpisi delovnih mest
Št. 430-1/2012-29
Ob-1746/12
Svet zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16, Ljubljana, na
podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 27. 2.
2012 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10,
20/11 in 34/11 – ZOFVI, in sicer:
– imeti najmanj visokošolsko izobrazbo
ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli v skladu
z veljavno zakonodajo,
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najpozneje v enem letu po
začetku mandata,
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI-UPB4 (Uradni list RS, št. 98/05)
ter po 43. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A
(Uradni list RS, št. 64/01, 44/04 Odl. US:
U-I-256//01-13).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2012
oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave pošljite z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu (neobvezno),
– kratek življenjepis z opisom delavnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost ter pisno izjavo,
da pri katerem koli drugem sodišču (izven
kraja prebivališča) zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost,
– program vodenja šole.
Pisne prijave pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne
šole Hinka Smrekarja, Gorazdova ul. 16,
1000 Ljubljana; s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Osnovna šola Hinka Smrekarja,
Ljubljana

Št. 02004
Ob-1747/12
Svet zavoda Koroškega doma starostnikov Dravograd, Črneče 146, na podlagi 56.
oziroma 57. člena Zakona o socialnem varstvu ter 34., 35. in 36. člena Statuta Koroškega doma starostnikov Dravograd, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in pogoje določene z zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07).
Od kandidata/ke se pričakuje, da ima
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel
za poslovnost ter delo z ljudmi.
K pisni prijavi morajo kandidati priložiti
življenjepis, dokazila o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev (potrdilo o stopnji
in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih izkušnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega
varstva) ter vizijo razvoja Koroškega doma
starostnikov Dravograd.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno obdobje 5 let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku
15 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov:
Svet zavoda Koroškega doma starostnikov
Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd,
z oznako »prijava na razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri kandidata.
Koroški dom starostnikov Dravograd
Št. 032-6/2012
Ob-1750/12
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07,
53/07, 65/07, 50/08, 4/10, 20/11), 6. člena
Odloka o ustanovitvi Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 56/02) Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.
Za direktorja/direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec je lahko
imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih
zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da pozna področja dejavnosti muzeja,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik.
Poleg splošnih dokazil morajo kandidati/tke k prijavi z življenjepisom predložiti še
naslednje:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma potrdilo delodajalca in opis delovnih izkušenj,
iz katerih je razvidno, da ima kandidat/ka
zahtevane delovne izkušnje ter da pozna
področja dejavnosti muzeja,

– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika,
– progam dela in razvoja Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec v naslednjem mandatnem obdobju,
– izjavo o nekaznovanosti oziroma, da
zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (ki se bo pri izbranem
kandidatu preverjala s potrdilom pristojnega
organa o nekaznovanosti).
Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokazil v prijavi.
Mandat direktorja/direktorice traja pet
let, po izteku te dobe je lahko ponovno
imenovan/a.
Direktor/direktorica opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prilogami naj kandidati/ke pošljejo v petnajstih dneh od objave v Uradnem listu RS,
v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj
– za razpis za direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec« na naslov
»Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec«.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni
v osmih dneh po imenovanju pristojnega
organa.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 6/2012
Ob-1764/12
Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje
razpisuje na podlagi 23. člena Statuta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje in
sklepa 4. redne seje z dne 28. 2. 2012 delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
– s polnim delovnim časom,
– za mandatno dobo štirih let (1. 8.
2012–31. 7. 2016).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje
iz 24. člena statuta, ki so naslednji:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih
mestih,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let,
– da je državljan Republike Slovenije.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave
kandidatov, je 8 dni od dneva objave.
Kandidati naj prijavo, opremljeno z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela
zavoda, pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako »Za razpis«, na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, razpisna komisija, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje.
Kandidate se obvesti v 15 dneh od izbire
(po soglasju vseh treh občin).
Zasavske lekarne Trbovlje
Ob-1770/12
Svet Vrtca Hansa Christiana Andersena,
Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana, na podlagi
sklepa seje Sveta vrtca z dne 27. 2. 2012
razpisuje delovno mesto
ravnateja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
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zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Predvideni pričetek dela je 1. 9. 2012.
Pisne prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom in
dokazilu o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost) ter programom vodenja zavoda, pošljite v zaprti ovojnici, najpozneje
v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet
vrtca Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za
razpis ravnatelja.«
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Hansa Christiana Andersena
Ob-1774/12
Na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 34/11)
Svet Dijaškega doma Poljane Ljubljana, Potočnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11 in 34/11).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno
dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9.
2012 oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi in nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu – kandidat/-ka lahko kandidira tudi
brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in
– program vodenja zavoda naj kandidati
pošljejo v 12 dneh po objavi razpisa, v zaprti
ovojnici, na naslov: Svet Dijaškega doma
Poljane, Potočnikova ulica 3, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice«.
O izboru bodo kandidati/ke obveščeni/e
v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma
Poljane
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Ob-1779/12
V skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, Svet
šole Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129
Ljubljana Zalog, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice 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).
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2012.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– Dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju.
– Program vodenja zavoda.
– Potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki nista
starejša kot 15 dni.
– Potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni
vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo
dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni
starejše od 15 dni. Kandidat predloži potrdilo sodišča, na območju katerega ima prijavljeno prebivališče, ter pisno izjavo, da pri
kateremkoli drugem sodišču zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost;
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet šole Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljub
ljana Zalog z oznako
“Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Zalog
Ob-1783/12
Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj,
Volkmerjeva cesta 10, Ptuj, razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda, številka 8-13/2008 z dne 27. 2. 2012, delovno
mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, predpisanih v Zakonu o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2
s spremembami) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo v skladu z zakonom,
– pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda,
– pripraviti mora program zavoda za petletni mandat.
Kandidati/tke naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom,
pošljejo v osmih dneh od dneva objave na
naslov: Svet Doma upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, s pripisom
»razpis za direktorja/direktorico.«

Kandidati/tke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Dom upokojencev Ptuj
Ob-1785/12
Svet zavoda Osnovne šole Šentvid, Prušnikova ulica 98, Ljubljana Šentvid, na podlagi sklepa Sveta zavoda dne, 29. 2. 2012,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja 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).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2012.
Izbran kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja bivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost), pošljete v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Šentvid, Prušnikova ulica 98,
1210 Ljubljana Šentvid, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Šentvid
Št. 17/12
Ob-1797/12
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09 in 20/11) ter sklepa seje Sveta
Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica z dne 29. 2. 2012, Svet Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja 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 in 65/09 in 20/11),
in sicer da:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca na gimnaziji, na
kateri bo opravljal/a funkcijo ravnatelja;
3. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju;
4. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;
5. ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/ka mora prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer:
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– fotokopije dokazil o izobrazbi, nazivu,
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem
ravnateljskem izpitu;
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju;
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje
RS;
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni
v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno
pristojno okrajno sodišče;
– pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/ko ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost.
Prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica – za Svet Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Ekonomske gimnazije
in srednje šole Radovljica
Št. 99/2012
Ob-1806/12
Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05), Odlokom
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Medvode (Ur. l. RS, št. 5/99) in
Statutom Zdravstvenega doma Medvode ter
sklepom Sveta zavoda z dne 28. 2. 2012,
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma za
4-letni mandat.
Direktor opravlja poleg zadev s svojega
delovnega področja tudi delo na ustreznem
delovnem mestu iz svoje stroke.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
– univerzietna izobrazba medicinske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje
dela v javnem zavodu,
– izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti.
Pisne ponudbe z
– dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o končani univerzitetni izobazbi medicinske smeri, licenco Zdravniške zbornice,
izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti),
– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje svetu
zavoda ZD Medvode vpogled v podatke iz
uradnih evidenc,
– kratkim življenjepisom in
– programom dela oziroma razvoja ZD
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode
(Za razpisno komisijo).
O izboru bomo kandidate obvestili
v 30 dneh po objavi razpisa.
Zdravstveni dom Medvode
Št. 25/2012
Ob-1809/12
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega
Voranca, Prežihova 8, Ljubljana, na podlagi

Sklepa zavoda z dne 1. marca 2012 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
obdobje 5 let.
Predvideni začetek dela: 1. septembra
2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje izkušnje, kratek življenjepis) pošljite
v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000
Ljubljana, s pripisom Prijava na razpis za
ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ljubljana
Ob-1810/12
Svet Vrtca Medvode, Ostrovrharjeva
ul. 2, 1215 Medvode razpisuje na podlagi
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09, 20/11) prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11),
in sicer:
– da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
svetovalnega delavca v vrtcu,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
– opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8.
2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
program vodenja zavoda), o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter
programom vodenja zavoda za mandatno
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obdobje, pošljite najpozneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Medvode, Ostrovrharjeva ulica 2, 1215 Medvode,
s pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Vse priložene fotokopije morajo biti overjene.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Medvode
Ob-1811/12
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
10. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto razpisuje prosta delovna mesta:
1. glavno medicinsko sestro kirurškega oddelka,
2. glavno medicinsko sestro centralnega operacijskega bloka,
3. glavno medicinsko sestro internega
oddelka,
4. glavno medicinsko sestro ginekološko-porodniškega oddelka,
5. glavno medicinsko sestro pljučnega oddelka,
6. glavno medicinsko sestro otroškega oddelka,
7. glavno medicinsko sestro infekcijskega oddelka,
8. glavno medicinsko sestro otorinolaringološkega oddelka,
9. glavno medicinsko sestro očesnega oddelka,
10. glavna medicinska sestra anesteziološkega oddelka,
11. vodja centra centralne sterilizacije,
12. glavni radiološki inženir radiološkega oddelka.
Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visokošolska
izobrazba
ustrezne
smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– 5 let delovnih izkušenj v bolnišnici,
– veljavna licenca za opravljanje dela.
Kandidati morajo predložiti program dela
oziroma razvoja organizacijske enote.
Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor po predhodnem
mnenju pomočnika direktorja za področje
zdravstvene nege za mandatno dobo 4 let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom:
»Za razpis-GMS – Ne odpiraj!«, na naslov:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-1812/12
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
10. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto objavlja prosta delovna mesta:
1. predstojnika internega oddelka,
2. predstojnika ginekološko-porodniškega oddelka,
3. predstojnika otroškega oddelka,
4. predstojnika dermatovenerološkega oddelka,
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5. predstojnika infekcijskega oddelka,
6. predstojnika otorinolaringološkega
oddelka,
7. predstojnika očesnega oddelka,
8. predstojnika cetralnega laboratorija,
9. predstojnika lekarne,
10. vodje službe za fizioterapijo.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
od 1. do 7. točke:
– univerzitetna izobrazba medicinske
stroke,
– opravljena specializacija s področja
dejavnosti,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista;
pod 8. točko:
– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
– opravljena specializacija medicinske
biokemije,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu;
pod 9. točko:
– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
– opravljena specializacija s področja
dejavnosti,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu;
pod 10. točko:
– visoka strokovna izobrazba zdravstvene usmeritve – smer fizioterapija,
– 5 let delovnih izkušenj.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti program dela
oziroma razvoja organizacijske enote.
Delevce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor po predhodnem
mnenju strokovnega direktorja zavoda za
mandatno dobo 4 let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom:
»Za razpis – Predstojnik – ne odpiraj!«, na
naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-1820/12
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Janeza Ferleža razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega po
močnika pri notarju Janezu Ferležu iz
Črnomlja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št- 161107-12-0102
Ob-1821/12
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 in 74/09;
v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
proračun.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo
z magisterijem ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje direktorata za proračun;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije;
– vodenje, organiziranje in koordiniranje
dela med ministrstvom in drugimi državnimi
organi.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI).
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev
podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2 in 9/10).
6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa
v mandatnem obdobju, vključno z načini
upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira (Podrobneje gl. Standarde
strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljeno-

sti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/, str. 9).
III. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
IV. Posebna natečajna komisija, ki jo
imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno
usposobljenost kandidatov bo Posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za
izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na
svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj mora
izbrani kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Uradniški svet, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim pod
pisom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za morebitne dodatne informacije
v zvezi s postopkom javnega natečaja se
lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali Renata Pečaver,
tel. 01/478-16-71, v zvezi z delovnim področjem pa na Andreja Verhovnika Marovška,
tel. 01/369-67-28.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 161107-12-0102
Ob-1822/12
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 in 74/09;
v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo
z magisterijem ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje direktorata za sistem davčnih,
carinskih idr. javnih prihodkov;
– vodenje, organiziranje in koordiniranje
dela med ministrstvom in organi v sestavi;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI).
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev

podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2 in 9/10).
6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa
v mandatnem obdobju, vključno z načini
upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira (Podrobneje gl. Standarde
strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/, str. 9).
III. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
IV. Posebna natečajna komisija, ki jo
imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno
usposobljenost kandidatov bo Posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za
izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na
svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih
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mesecih od imenovanja na položaj mora
izbrani kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Uradniški svet, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za morebitne dodatne informacije
v zvezi s postopkom javnega natečaja se
lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali Renata Pečaver,
tel. 01/478-16-71, v zvezi z delovnim področjem pa na Andreja Verhovnika Marovška,
tel. 01/369-67-28.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 53
Ob-1837/12
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub
ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, na
podlagi sprejetega sklepa na 43. seji Sveta
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, dne
29. 2. 2012, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora za imenovanje direktorja/direktorice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09, 20/11), in sicer: ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; najmanj 5 let delovnih izkušenj;
opravljen ravnateljski izpit.
V skladu s Pravilnikom o organizaciji
dela in sistemizaciji delovnih mest ZGNL,
mora imeti kandidat/ka tudi znanje slovenskega znakovnega jezika na nivoju III. stopnje. Kandidat/ka mora imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje.
Vlogi priložite potrdilo o izobrazbi, opravljenem ravnateljskem izpitu (v skladu z določbo četrtega in petega odstavka 53. člena ZOFVI ga mora kandidat opraviti v roku
enega leta po nastopu mandata), potrdilo
o znanju slovenskega znakovnega jezika
(znanje mora kandidat/ka pridobiti v roku
treh let po nastopu mandata), potrdilo, da
kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na pogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
in ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
da proti kandidatu/ki ni uveden postopek
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaradi kaznivega dejanja, dosedanje delovne izkušnje, življenjepis in program vodenja
Zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2012.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite najkasneje
do 26. 3. 2012, v zaprti kuverti na naslov:
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana,
Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, z oznako
“Prijava na razpis za direktorja/direktorico”.
O izboru bodo kandidati/ke pisno
obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Druge objave
Št. 2403000837
Ob-1772/12
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot
lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 28. 2. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije
4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje
1. nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 3717/3, 3721/3, k.o. Vipavski križ, v skupni izmeri 717,00 m2 – skupna izhodiščna
vrednost prodaje znaša 26.135,00 EUR;
2. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt, na naslovu Luče 119, 3334
Luče, parc. št. 64/1, k.o. Luče, v skupni izmeri 614 m2, skupna neto tlorisna površina
stanovanjskega objekta znaša 195,90 m2 –
skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša
56.430,00 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih
nepremičnin ni vključen 20 % DDV oziroma
2 % davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki
do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski
račun prodajalca, št. 06000-0112292446,
odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo
namena nakazila: varščina, sklic na številko
231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države

članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot
jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna
oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri
notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine,
s priloženo navedbo celotne številke računa
za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana
vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 23. 3. 2012, do
12. ure, na naslov: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva
po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene
VII. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«;
– nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za
posamezen sklop v celoti;
– pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal
zakonite predkupne pravice pod enakimi ali
za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali
katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava
družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec;
– rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-99-20.
DARS d.d.
Št. 2/2012
Ob-1791/12
Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov
Gerjevičev 48, Dobova na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Brežice za leto 2012
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, 8257 Dobova, tel. 07/49-67-014, faks 07/49-67-458,
e-naslov: ksdobova@amis.net.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Dobova (v
nadaljevanju: pristojna komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja naslednjega stvarnega premoženja:
2.1 prostor-neizkoriščeno, številka dela
stavbe E2, v izmeri 46,94 m2 (v tretji gradbeni fazi), v pritličju poslovno stanovanjske
stavbe, na naslovu Ulica bratov Gerjevičev
57, Dobova, stoječe na parc. št. 1097/1 po
izklicni ceni 34.737,00 EUR in dva parkirna prostora,in sicer parkirni prostor parc.
št. 1098/10, k.o. Veliki Obrež, katerega izklicna cena je 1.350,00 EUR in parkirni prostor parc. št. 1098/11, k.o. Veliki
Obrež, katerega izklicna cena je prav tako
1.350,00 EUR.
Neizkoriščen prostor in oba parkirna prostora se prodajajo skupno po izklicni ceni
37.437,00 EUR.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje
plača strošek cenitve in davek na promet
nepremičnin. Izdelavo pogodbe, vpis v zemljiško knjigo in notarsko overitev pogodbe
plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno–kupljeno.
3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala
komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe
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4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10 % ponujene
cene, posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na pod račun pri UJP Krško, št.:
01209-6450785304 z navedbo »Varščina za
javno zbiranje ponudb«. Vplačana varščina
se izbranemu najugodnejšemu ponudniku –
kupcu všteje v kupnino.
4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za
katero daje ponudbo, ponujeno kupnino.
4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če
gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR – pravne
osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR).
4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb
tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov KS
Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, 8257
Dobova, do 4. 4. 2012 do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup
nepremičnin – E2, Ne odpiraj« Na hrbtni
strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala
višino ponujene kupnine.
5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje,
lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
5.6 Komisija lahko s soglasjem župana
začeti postopek ustavi kadarkoli do skleni-
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tve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti,
uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Krajevna skupnost Dobova
pravico zadržati vplačano varščino. V zvezi
s prenosom lastništva nepremičnin prodajalec plača stroške cenitve in davek na promet
nepremičnin. Izdelavo prodajne pogodbe,
vpis v zemljiško knjigo in notarsko overitev
pogodbe in eventualne ostale stroške, ki bi
nastali v zvezi z prenosom lastništva nosi
kupec. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
Kupec je tudi dolžen takoj po prevzemu
kupljene nepremičnine v zvezi s to skleniti pogodbo o izvajanju storitev upravljanja
stanovanjsko-poslovne stavbe Ulica Bratov
Gerjevičev 57, Dobova z izbranim upravljavcem objekta – podjetjem KOP Brežice d.d.
in tako tudi nase takoj prevzeti vse obveznosti, ki izhajajo iz prej omenjene pogodbe.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za predmete prodaje pod
točko 2.
7. Drugo
Pristojna komisija bo odpirala ponudbe
dne 6. 4. 2012, s pričetkom ob 12. uri, v sejni
sobi Krajevne skupnosti Dobova, na naslovu
Ulica bratov Gerjevičev 48, Dobova.
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 07/49-67-014 (Branko Proselc) ali e-pošti: ksdobova@amis.net. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS, na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice,
www.brezice.si.
Krajevna skupnost Dobova
Ob-1792/12
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje

mevni tudi v svetovnem merilu, za obdobje
zadnjih petih let.
Nagrada se podeljuje posameznikom ali
skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se
podeljuje priznanje.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta
se v letu 2012 podelita največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne
dosežke.
III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno
nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo
z vgraviranim portretom Friderika Pregla.
IV. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade so:
– biografija in bibliografija kandidata,
– kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom
(tako predlagatelj kot pisec priporočilnega
pisma lahko predlagata le enega kandidata),
– soglasje kandidata za kandidaturo,
– kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela,
– kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih
nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata.
Vloga mora biti vložena v enem izvodu.
Poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format).
Če vloga ni popolna, komisija pozove predlagatelja, naj vlogo ustrezno dopolni.
Če predlagatelj vloge v roku 8 dni ne dopolni
skladno z navodili, se vloga ne obravnava.
V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in
sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik
prof. dr. Albin Pintar in člani doc. dr. Janez
Mavri, prof. dr. Boris Pihlar, prof. dr. Damjana Rozman in prof. dr. Boris Žemva.
Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2012. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili
na predavanju na Kemijskem inštitutu.
VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 10. aprila
2012, v enem izvodu na Kemijski inštitut,
Hajdrihova 19, 1001 Ljub
ljana, z oznako
»Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado
Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«,
z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta,
Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.
Kemijski inštitut

natečaj
za Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo
kandidate za nagrade.
I. Nagrada se podeljuje raziskovalcem
iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi
akademskimi ali raziskovalnimi institucijami.
Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke
na področju osnovnih ali uporabnih raziskav
s področja kemije in sorodnih ved, ki so od-
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Ob-1748/12
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Lovro Pratnekar,
rojen 25. 6. 1974 v Slovenj Gradcu, z dnem
1. 2. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Murski
Soboti, Cvetkova ulica 2.
Obveščamo vas, da se Žiga Peternel,
rojen 8. 9. 1982 v Ljubljani, z dnem 1. 2.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Kotnikova ulica 12.
Obveščamo vas, da se Tarek Naji, rojen
1. 12. 1978 v Mariboru, z dnem 1. 2. 2012
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Ulica
škofa Maksimilijana Držečnika 11.
Obveščamo vas, da se Luka Grasselli,
rojen 20. 10. 1977 v Ljubljani, z dnem 10. 1.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Komenskega ulica 36 (zaposlen v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p.,
d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Ingmar Bloudek,
rojen 27. 11. 1975 v Zenici (BiH), z dnem
15. 2. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Trg Leona Štuklja 5.
Obveščamo vas, da se Simona Zupan,
rojena 29. 12. 1969 v Kranju, z dnem 10. 1.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Dalmatinova ulica 4 (zaposlena pri odvetniku Boštjanu Repniku).
Obveščamo vas, da se Sanja Vujanović,
rojena 27. 5. 1981 v Kranju, z dnem 10. 1.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 27 (zaposlena v Odvetniški pisarni Csipö in Kozamernik d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Jasna Štucin,
rojena 17. 3. 1982 v Kranju, z dnem 10. 1.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 27 (zaposlena v Odvetniški pisarni Csipö in Kozamernik d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tjaša Prvulovič,
rojena 8. 8. 1979 v Kranju, z dnem 10. 1.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 27 (zaposlena v Odvetniški pisarni Csipö in Kozamernik d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Klementina
Fincinger, rojena 20. 4. 1983 v Ljubljani,
z dnem 10. 1. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena
v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Uroš Kvas, odvetnik iz Ljubljane, Mala ulica 6, z dnem 16. 1.
2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi
upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne odvetnika Uroša Kvasa je Vojka Lampič Božič, odvetnica iz Ljubljane, Dunajska
cesta 405.
Obveščamo vas, da se Gozdana Petrič, odvetnica iz Novega mesta, Glavni trg
28 (zaposlena v Odvetniški družbi Petrič
– Kotar, o.p., d.o.o.), z dnem 31. 12. 2011
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi
upokojitve.

Obveščamo vas, da se Maja Rakoše,
odvetnica z Jesenic, Cesta maršala Tita 65,
z dnem 31. 1. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se
je sama odrekla opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik odvetniške pisarne Maje
Rakoše je odvetnik Janez Poljšak iz Odvetniške pisarne Poljšak, d.o.o., o.p., Cesta
maršala Tita 65, Jesenice.
Obveščamo vas, da se Marija Leustek,
odvetnica iz Cerknice, Cesta 4. maja 61,
z dnem 31. 1. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega
poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne Marije
Leustek je Sabina Palčič, odvetnica iz Starega trga pri Ložu, Pot na Ulako 7a.
Obveščamo vas, da se Slavko Sitar,
odvetnik iz Novega mesta, Glavni trg 22,
z dnem 31. 12. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnika poslov odvetniške pisarne
odvetnika Slavka Sitarja sta odvetnica Tatjana Sitar in odvetnik Aleksander Sitar, oba iz
Novega mesta, Glavni trg 22.
Obveščamo vas, da se Božidar Pajenk, odvetnik iz Maribora, Partizanska 16,
z dnem 29. 2. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne
odvetnika Božidarja Pajenka je Martina Pajenk, odvetnica iz Maribora, Partizanska 16.
Obveščamo vas, da se Lilijana Stare Knaflič, odvetnica iz Šenčurja, Poslovna cona A, št 2 (zaposlena pri odvetniku
Zdravku Staretu), z dnem 31. 1. 2012 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Martina Zrinski
Gönter, odvetnica iz Murske Sobote, Kocljeva ulica 11 (zaposlena pri odvetniku Dejanu Rituperju), z dnem 6. 11. 2011 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Andreja Kikec
Trajković, odvetnica iz Murske Sobote, Kocljeva ulica 11 (zaposlena pri odvetniku Dejanu Rituperju), z dnem 30. 11. 2011 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Alja Fakin, odvetnica iz Ljubljane, Resljeva cesta 25 (zaposlena pri odvetniku Petru Meletu), z dnem
31. 1. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Zdenko Cafuta,
odvetnik iz Maribora, Kopitarjeva 11, z dnem
5. 1. 2012 izbriše iz imenika Odvetniške
zbornice Slovenije, zaradi smrti.
Prevzemnik odvetniške pisarne odvetnika Zdenka Cafute je Miran Dobovišek, odvetnik iz Maribora, Trg Leona Štuklja 5.
Obveščamo vas, da se Alenka Jesenko, odvetnica iz Ljubljane, Kolodvorska 14
A, z dnem 29. 2. 2012 izbriše iz imenika
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
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Prevzemnik odvetniške pisarne Alenke Jesenko je Mojmir Jesenko, odvetnik iz
Ljubljane, Kolodvorska 14 A.
III. Preselitve
Obveščamo vas, da je Samo Herič, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2012 preselil sedež pisarne z naslova Leskoškova
cesta 2, Ljubljana, na novi naslov: Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, tel./faks:
01/320-78-78.
Obveščamo vas, da je Igor Grča, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2012 preselil sedež pisarne z naslova Tavčarjeva
ulica 13, Ljubljana, na novi naslov: Komenskega 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/232-10-03,
faks: 01/430-09-21.
Obveščamo vas, da je Sonny Beronja,
odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2012
preselil sedež pisarne z naslova Tavčarjeva
ulica 13, Ljubljana, na novi naslov: Komenskega 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-09-22,
faks: 01/430-09-21.
Obveščamo vas, da je Brigita Kraljič,
odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2012
preselila sedež pisarne z naslova Tomšičeva 1, Ljubljana, na novi naslov: Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/620-52-10,
faks: 01/620-52-11.
Obveščamo vas, da je Dunja Jandl, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2012 preselila sedež pisarne z naslova Tomšičeva
1, Ljubljana, na novi naslov: Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/620-52-10,
faks: 01/620-52-11.
Obveščamo vas, da Janja Žejn, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2012 preseli
sedež pisarne z naslova Dunajska cesta 78,
Ljubljana, na novi naslov: Trdinova 4, 1000
Ljubljana, gsm: 041/848-286.
Obveščamo vas, da Ivan Stošič, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2012 preseli sedež pisarne z naslova Kolodvorska 7,
Ljubljana, na novi naslov: Slomškova 15,
1000 Ljubljana, tel. 01/234-34-46, faks:
01/234-34-60.
Obveščamo vas, da Nevenka Pleterski,
odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 2. 2012
preseli sedež pisarne z naslova Dunajska
cesta 51, Ljubljana, na novi naslov: Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje, tel./Faks:
059/137-978.
Obveščamo vas, da Martin Bregant,
odvetnik iz Mengša, z dnem 1. 3. 2012
preseli sedež pisarne z naslova Slovenska cesta 24, Mengeš, na novi naslov:
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale,
tel. 01/723-08-83, faks: 01/723-08-84.
Obveščamo vas, da Odvetniška družba Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p.
d.o.o. z dnem 1. 3. 2012 preseli sedež
družbe z naslova Slovenska cesta 24, Mengeš, na novi naslov: Ljubljanska cesta 72,
1230 Domžale, tel. 01/723-08-83, faks:
01/723-08-84.
Obveščamo vas, da Zoran Hajtnik,
odvetnik iz Mengša, z dnem 1. 3. 2012
preseli sedež pisarne z naslova Slovenska cesta 24, Mengeš, na novi naslov:
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale,
tel. 01/723-08-83, faks: 01/723-08-84.
Obveščamo vas, da Primož Brišnik,
odvetnik iz Mengša, z dnem 1. 3. 2012
preseli sedež pisarne z naslova Slovenska cesta 24, Mengeš, na novi naslov:
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale,
tel. 01/723-08-83, faks: 01/723-08-84.
Obveščamo vas, da Peter Volgemut,
odvetnik iz Mengša, z dnem 1. 3. 2012
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preseli sedež pisarne z naslova Slovenska cesta 24, Mengeš, na novi naslov:
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale,
tel. 01/723-08-83, faks: 01/723-08-84.
Obveščamo vas, da je Manja Grosek,
odvetnica iz Maribora, preselila sedež pisarne z naslova Trg svobode 3, Maribor,
na novi naslov: Partizanska cesta 36, 2000
Maribor, tel./faks: 02/620-22-40.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Petrič – Kotar,
o.p., d.o.o., Glavni trg 28, 8000 Novo mesto,
spremenjena in sicer se spremenjena firma
glasi: Odvetniška družba Kotar, o.p., d.o.o.,
Glavni trg 28, 8000 Novo mesto.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Irena Kočevar,
o.p., d.o.o., Metelkova 15, 1000 Ljubljana
spremenjena in sicer se spremenjena firma
glasi: Odvetniška družba Kočevar in Kvaternik, o.p., d.o.o., Metelkova ulica 15, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 1. 2012
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
mag. Slaviše Perovića iz Ljubljane, Prešernova cesta 14, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Perović & Ribnikar d.o.o., Prešernova
cesta 14, 1000 Ljubljana.
Odvetnik mag. Slaviša Perović z dnem
1. 2. 2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Perović & Ribnikar d.o.o.,
Prešernova cesta 14, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Špela Flis, rojena
25. 1. 1978 v Ljubljani, odvetnica iz Ljub
ljane, Tavčarjeva 10, z dnem 22. 1. 2012
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica
zaposlena v Odvetniški družbi Đuragić – Sotlar o.p., d.o.o., Ljubljana.
Odvetnica Špela Flis z dnem 23. 1. 2012
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Tavčarjeva 8,
1000 Ljubljana, gsm: 040/784-212.
Obveščamo vas, da z dnem 21. 2. 2012
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Tatjane Andoljšek iz Ljubljane, Dunajska
cesta 151, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
Andoljšek d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000
Ljubljana.
Odvetnica Tatjana Andoljšek z dnem
22. 2. 2012 nadaljuje delo kot odvetnica
Odvetniške pisarne Andoljšek d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Tatjana Andoljšek,
rojena 20. 5. 1975 v Ljubljani, odvetnica
iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 11, z dnem
31. 1. 2012 preneha opravljati odvetništvo
kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi
Ilić o.p. d.o.o., Ljubljana.
Odvetnica Tatjana Andoljšek z dnem
1. 2. 2012 nadaljuje odvetniško dejavnost
kot samostojna odvetnica na naslovu: Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, gsm:
051/601-395.
Obveščamo vas, da Vesna Šafar, rojena
11. 4. 1950 v Ljubljani, odvetnica iz Ljub
ljane, Resljeva cesta 25, z dnem 31. 12.
2011 preneha opravljati odvetništvo kot
samostojna odvetnica in se z dnem 1. 1.
2012 zaposli v Odvetniški pisarni Šafar in
partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da Špela Debevc, rojena 2. 3. 1975 v Ljubljani, odvetnica iz Ljub
ljane, Štefanova ulica 5, z dnem 31. 1. 2012
preneha delovno razmerje pri odvetniku Go-
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ranu Kanalcu in se z dnem 1. 2. 2012 zaposli v Odvetniški družbi Kanalec, o.p., d.o.o.,
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnici Barbari
Kolenko, Osojnikova 3, Ptuj, roj. 3. 8. 1979
v Mariboru, vpisani v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 16. 9.
2008, z dnem 31. 1. 2012 preneha delovno
razmerje v Odvetniški pisarni Mayr & Pavlovič, d.o.o., Osojnikova 3, Ptuj.
Odvetnica Barbara Kolenko z dnem 1. 2.
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Poljanski
nasip 8, 1000 Ljubljana, tel. 0599-22-818,
faks: 0599-24-568.
Obveščamo vas, da odvetniku Boštjanu
Kavšku, roj. 10. 7. 1978 v Ljubljani, z dnem
9. 2. 2012 preneha delovno razmerje v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerji,
o.p., d.o.o., Ljubljana, Komenskega ulica 36.
Odvetnik Boštjan Kavšek z dnem 10. 2.
2012 prične s samostojnim odvetništvom na
naslovu: Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana,
tel. 01/320-78-78, faks: 01/320-78-79.
V. Družbe
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
Fabiani, Petrovič, Jeraj d.o.o., Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
Družba Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani,
d.o.o. pa je prenehala obstajati.
Obveščamo vas, da z dnem 3. 1. 2012
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Martine Cupin, s pisarno v Kopru, Ferrarska
ulica 10, in odvetnice Mirjane Djurković, s pisarno v Kopru, Kolodvorska cesta 1, glede
na to, da sta omenjeni odvetnici ustanovili
odvetniško družbo Odvetniška družba Cupin
Djurković, o.p., d.o.o., s sedežem v Kopru,
Kolodvorska cesta 1.
Odvetnici Martina Cupin in Mirjana Djurković nadaljujeta delo kot odvetnici Odvetniške družbe Cupin Djurković, o.p., d.o.o.,
s sedežem v Kopru, Kolodvorska cesta 1.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Filipov d.o.o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljub
ljana.
Obveščamo vas, da je z dnem 3. 1. 2012
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Jamnik d.o.o., Stegne 27,
1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-1771/12
Zavod AIPA na podlagi določil osmega
odstavka 157. člena ZASP obvešča vse
subjekte, ki opravljajo storitev radiodifuzne
retransmisije, da je rok za podpis individualnih pogodb, ki je smiselno določen v III. točki
Skupnega sporazuma, katerega sta ga dne
7. 12. 2011 podpisala Zavod AIPA in Združenje kabelskih operaterjev Slovenije, v dogovoru z omenjenim Združenjem podaljšan
do ponedeljka, 12. 3. 2012, do 14. ure. To
pomeni, da bodo subjekti, ki opravljajo storitev radiodifuzne retransmisije, upravičeni
do plačila nadomestila po III. in IV. točki
omenjenega sporazuma, kolikor bodo na
sedež Zavoda AIPA, Šmartinska cesta 152,
Ljubljana, podpisano pogodbo dostavili do
navedenega roka.
Zavod AIPA
Ob-1786/12
Likvidacijski upravitelj družbe NITON,
družba za naložbe, d.o.o. – v likvidaciji,
Podmilščakova ulica 34, Ljubljana, matič-

na številka: 5996678000, na podlagi sklepa
o prodaji z dne 1. 3. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža
1. Predmet prodaje je poslovni delež
družbe Gostinstvo Žalec proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. – v likvidaciji,
Velika Pirešica 36, 3310 Žalec, matična
številka: 5151007000, v nominalni višini
83.863,33 EUR, kar predstavlja 12,2229 %
osnovnega kapitala družbe.
Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega poslovnega deleža.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in
naslov ponudnika, davčna številka, številka
transakcijskega računa, zakoniti zastopnik;
b) ponujeno ceno: izražena mora biti
s točno določenim zneskom v EUR za celotni poslovni delež. Ponudbe, v katerih bi bila
ponujena cena za odkup poslovnega deleža
vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in
ne bodo obravnavane;
c) način in rok plačila;
d) rok veljavnosti ponudbe: vključno do
30. 4. 2012;
e) prenos imetništva: z dnem plačila
vseh pogodbenih obveznosti.
Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov.
Ponudba mora biti brezpogojna. Ponudba
mora vsebovati zavezo ponudnika, da bo
v primeru, če bo izbran za najugodnejšega
ponudnika, najkasneje v roku desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu
ponudbe, s prodajalcem sklenil pogodbo
o prenosu poslovnega deleža družbe v obliki notarskega zapisa.
3. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnega deleža po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo
družbe, da bo najkasneje do plačila kupnine,
z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastni
delež v višini, ki ustreza višini celotne kupnine, družba pa mora k ponudbi priložiti tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe zadosti
razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje
rezerv za nakup lastnega poslovnega deleža.
4. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: Lagerfin d.o.o., Podmilščakova ulica 34, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Ponudba za javno
zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža – Ne odpiraj!« tako, da ponudba prispe
na sedež družbe najpozneje do 29. 3. 2012,
do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku in ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko
tega vabila nepopolne, bodo zavržene.
7. Na podlagi tega razpisa prodajalec
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prenosu poslovnega deleža v obliki notarskega
zapisa z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
Likvidacijski upravitelj
Lagerfin d.o.o.
Št. 0038/2012
Ob-1755/12
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, ob-
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javlja na podlagi 21. 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), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 101/08 s spremembami) in Finančnega
načrta Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Ljubljana za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID
za DDV: SI41717031.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje so 3 poslovni prostori –
lokali, locirani v 2. etaži (pritličju) objekta na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v katastrski občini 1772 – Slape. Lokali so
izdelani do podaljšane 3. gradbene faze,
posamezni kupec pa si glede na zahteve
dejavnosti sam izvaja in projektira notranje
instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Ogrevanje vseh
lokalov je zasnovano konvektorsko. Na voljo
so vsi inštalacijski priključki z lastnimi števci,
razvodi po lokalih niso izvedeni.
Prodajalec je dne 4. 1. 2012 predlagal vpis
etažne lastnine za stavbo z ID št. 1772-5117,
stoječo na parc. št. 715/11, katastrska občina 1772 Slape (ID 1772-715/11-0). Naveden zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne
lastnine na navedenih nepremičninah se je
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn 1147/2012.
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalih je trgovska, servisna ali mirna
poslovna dejavnost. V primeru, da bo kupec
v poslovnem prostoru izvajal gostinsko dejavnost, je obratovalni čas lokala omejen
na čas med 7. in 21. uro v dnevu. Dogovor o obratovalnem času lokala za primer
izvajanja gostinske dejavnosti je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
Podrobnejši opis lokalov:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, ID številka: 1772-5117-29, v 2. etaži (pritličje) na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 74,01 m2. K poslovnemu prostoru
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 168.000,00 EUR.
2.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 1772-5117-30, v 2. etaži (pritličje) na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 59,63 m2. K poslovnemu prostoru
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 143.100,00 EUR.
2.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 1772-5117-31, v 2. etaži (pritličje) na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 70,76 m2. K poslovnemu prostoru
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 162.600,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s skle-

pom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se
všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe.
4. Predmet oddaje in izhodiščna cena
najema:
Posamezen poslovni prostor bo predmet
oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo
posameznega poslovnega prostora po tem
javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za
konkreten posamezen poslovni prostor šteje
za neuspešno, če organizator tega javnega
zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po
Zakonu o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Predmet oddaje so 3 poslovni prostori,
podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega
zbiranja ponudb.
4.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, v izmeri
74,01 m2, ID številka: 1772-5117-29.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
na mesec znaša: 671 EUR.
4.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, v izmeri
59,63 m2, ID številka: 1772-5117-30.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša: 541 EUR.
4.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, v izmeri
70,76 m2, ID številka: 1772-5117-31.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša: 642 EUR.
Navedene izhodiščne cene najema ne
vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik
v skladu z veljavno zakonodajo.
5. Pogoji najema:
5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – najeto«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za m2 poslovnega prostora in shrambe, kar pomeni, da bo
s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.
5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva navedenega na računu
(tj. predvidoma do 15. v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela
v najemnino.
5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
najemne pogodbe v določenem roku, se
šteje, da odstopa od najema, plačano var-
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ščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene
najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine
(v primeru ponudbe za nakup nepremičnine)
oziroma varščino v višini ene izhodiščne
cene najema nepremičnine (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je
potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441,
sklic na številko 1201–0002. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine) (Priloga 1),
– navedbo nepremičnine, na katero
se ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki
ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene za nakup ali najem nepremičnine,
(Priloga 2),
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (Priloge
3, 4, 5, 6, 7).
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišče organizatorja: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici.
Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
– »ponudba za nakup nepremičnine –
lokal št. __ Polje II – Ne odpiraj!«
ali
– »ponudba za najem nepremičnine –
lokal št. __ Polje II – Ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov do vključno 29. 3. 2012, do 10. ure.
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma
izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne
podjetnike posameznike) oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše
od 30 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudbe (izpis iz sodnega registra ali izpis
iz registra AJPES) (Priloga 3),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, od dneva določenega za oddajo
ponudbe (Priloga 4),
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru
(Priloga 5),
– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6),
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed
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postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07)
(Priloga 7),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (Priloga 7),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7).
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
7. Dodatne informacije in dokumentacija
za pripravo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo,
podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem,
v katerih je navedena zahteva po prilogi, se
priloži zahtevan dokument.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma
najemom in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš
Tomažin, tel 306-15-86, e-mail: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak,
tel. 306-15-46, email: karmen.pintar@ljubljana.si.
Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
29. 3. 2012, na sedežu organizatorja Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, z začetkom ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma najemnine. Razpis se šteje kot uspel
tudi v primeru, da ponudbo odda le en
ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko
kupnino oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši
ponudniki naknadno povabljeni.
8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi
prodajne pogodbe ali najemne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne
ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb
je objavljeno v Uradnem listu RS in na
spletnih straneh Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in Mestne občine Ljubljana (www.
ljubljana.si).
Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe ter obrazci za pripravo ponudbe in so objavljene samo na zgoraj
navedeni spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
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Št. 0040/2012
Ob-1756/12
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. 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), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 101/08 s spremembami) in Finančnega
načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID
za DDV: SI41717031.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje so 3 poslovni prostori
– lokali, locirani v 4. etaži (pritličju) objekta,
na naslovu Šmartinska 58, Ljubljana, v katastrski občini Zelena Jama. Lokali so izdelani
do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni
kupec pa si glede na zahteve dejavnosti
sam izvaja in projektira notranje instalacije
lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za ogrevanje vseh lokalov
je predvidena kompaktna toplotna postaja,
ki je locirana v toplotni postaji TP 2 v 3. etaži
objekta A3. Za vsak lokal je predviden priključek hladne vode. Topla sanitarna voda
za potrebe lokala se pripravlja individualno
v vsakem lokalu. Predviden je tudi priključek
elektrike ter telefonska instalacija do lokala.
Prodajalec je predlagal vpis etažne lastnine na nepremičninah s parc. št. 1488/16,
1488/17, 1488/18, 1488/19, 1488/6 in
1488/13, vse k.o. Zelena jama. Naveden
zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske
pravice na navedenih nepremičninah se je
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn št. 35281/2010.
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalih je trgovska, servisna ali mirna
poslovna dejavnost.
Podrobnejši opis lokalov:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID
številka: 2706-1026-402, v 4. etaži (pritličje), na naslovu Šmartinska cesta 58,
Ljubljana, v izmeri 118,17 m2 in 3 parkirna
mesta v 3. etaži objekta: parkirno mesto
z ID: 12706-1028-15, v izmeri 14,30 m2,
parkirno mesto z ID: 12706-1028-16,
v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-17, v izmeri 14,30 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del
skupnih delov.
Izhodiščna cena: 191.500,00 EUR.
2.2 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID
številka: 2706-1026-403, v 4. etaži (pritličje), na naslovu Šmartinska cesta 58,
Ljubljana, v izmeri 84,25 m2 in 3 parkirna
mesta v 3. etaži objekta: parkirno mesto
z ID: 12706-1028-35, v izmeri: 14,25 m2,
parkirno mesto z ID: 12706-1028-36,
v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-37, v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del
skupnih delov.
Izhodiščna cena: 147.000,00 EUR.
(2.3 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID
številka: 2706-1026-404, v 4. etaži (pritli-

čje), na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljub
ljana, v izmeri 51,75 m2, shramba, v 3. etaži
objekta, v izmeri 8,50 m2, v skupni izmeri
60,25 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-14,
v izmeri: 14,30 m2 in parkirno mesto z ID:
12706-1028-38, v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del
skupnih delov.
Izhodiščna cena: 102.500,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se
všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine
v določenem roku, se šteje, da odstopa od
nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe.
4. Predmet oddaje in izhodiščna cena
najema
Posamezen poslovni prostor bo predmet
oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo
posameznega poslovnega prostora po tem
javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za
konkreten posamezen poslovni prostor šteje
za neuspešno, če organizator tega javnega
zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po
Zakonu o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Predmet oddaje so 3 poslovni prostori,
podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega
zbiranja ponudb.
4.1 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 10,37 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 118,17 m2 skupaj 1.225,07 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za
1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar
skupaj za 3 parkirna mesta v skupni izmeri
41,10 m2 znaša 101,11 EUR).
4.2 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
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– 11,09 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 84,25 m2 skupaj 934,16 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 3 parkirna mesta v skupni izmeri 41 m2
znaša 100,86 EUR).
4.3 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 11,77 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in 4,30 EUR za 1 m2 shrambe (za
60,25 m2 skupaj 645,65 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 28,55 m2
znaša 70,23 EUR).
Navedene izhodiščne cene najema ne
vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik
v skladu z veljavno zakonodajo.
Podlaga za določitev cene najema posameznega parkirnega mesta je Sklep o stanovanjski najemnini – za Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 136/04, 16/05) in ni predmet zbiranja ponudb v skladu s tem javnim zbiranjem
ponudb.
5. Pogoji najema
5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – najeto«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za m2 poslovnega prostora in shrambe, kar pomeni, da bo
s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.
5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, navedenega na računu
(tj. predvidoma do 15. v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela
v najemnino.
5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
najemne pogodbe v določenem roku, se
šteje, da odstopa od najema, plačano varščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene
najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine
(v primeru ponudbe za nakup nepremičnine)
oziroma varščino v višini ene izhodiščne
cene najema celotne nepremičnine tj. poslovnega prostora s pripadajočo shrambo in
pripadajočimi parkirnimi mesti (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je
potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441,
sklic na številko 1201–0002. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, številko te-

lefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine) (Priloga 1),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene
za nakup ali najem nepremičnine, (Priloga
2),
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (Priloge
3, 4, 5, 6, 7).
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišče organizatorja: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici.
Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. __ Zelena jama – Ne odpiraj!«
ali
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. __ Zelena jama – Ne odpiraj!«
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov, do vključno 29. 3. 2012, do 10. ure.
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma
izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne
podjetnike posameznike) oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše
od 30 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudbe (izpis iz sodnega registra ali izpis
iz registra AJPES) (Priloga 3),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, od dneva določenega za oddajo
ponudbe (Priloga 4),
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru
(Priloga 5),
– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6),
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed
postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07)
(Priloga 7),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (Priloga 7),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7).
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
7. Dodatne informacije in dokumentacija
za pripravo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo,
podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem,
v katerih je navedena zahteva po prilogi, se
priloži zahtevan dokument.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma
najemom in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš
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Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak,
tel. 306-15-46, email: karmen.pintar@ljubljana.si.
Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
29. 3. 2012, na sedežu organizatorja Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi, v 3. nadstropju, z začetkom ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma
najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi
v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko
kupnino oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši
ponudniki naknadno povabljeni.
8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi
prodajne pogodbe ali najemne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne
ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb
je objavljeno v Uradnem listu RS in na
spletnih straneh Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in Mestne občine Ljubljana (www.
ljubljana.si).
Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe ter obrazci za pripravo ponudbe in so objavljene samo na zgoraj
navedeni spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 466-43/2011
Ob-1768/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS,
št. 86/10), 55. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Šmartno
pri Litiji, št. 466-43/2011, z dne 16. 2. 2012,
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova u. 2,
Šmartno pri Litiji objavlja
javno zbiranje ponudb
v okviru Namere o ustanovitvi služnosti
za postavitev sončne elektrarne
na strehi OŠ Šmartno pri Litiji, Pungrt 9,
1275 Šmartno pri Litiji
Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki
mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna v tajništvu Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Kot ponudnik lahko v okviru javnega
zbiranja ponudb konkurira vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja ponudb.
V okviru postopka lahko konkurira tudi kon-
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zorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za
dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja
ponudb, kolikor ni s to razpisno dokumentacijo izrecno določeno drugače.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega zbiranja ponudb pri
kontaktni osebi Občine Šmartno pri Litiji, Juriji Klepcu tel. 01/896-28-02, faks:
01/896-27-73, e-pošta: jurij.klepec@smartno-litija.si in sicer najkasneje 8 dni pred
datumom odpiranja ponudb. Naročnik bo
pojasnila razpisne dokumentacije posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bodo
zainteresirani ponudniki posredovali zgoraj
navedeni kontaktni osebi.
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje do roka za podajo ponudb, preko objave na spletni strani Občine Šmartno pri
Litiji spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe, dopolnitve in podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom, postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije.
Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici. Za pravočasno se
bo štela, če bo prispela na naslov Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, Šmartno pri Litiji, najkasneje do 27. 3. 2012 do
11. ure (prejemna teorija). Na licu ovojnice
mora biti jasno navedeno polni naziv oziroma ime ponudnika ter oznaka »Ne odpiraj pred potekom roka za oddajo ponudb!
služnost – Ponudba za sončno elektrarno
na strehi objekta OŠ Šmartno pri Litiji«. Ponudnikom svetujemo, da za pravilno označitev ponudbe uporabijo ovojnico iz razpisne
dokumentacije.
Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico,
oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani
ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in
podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo.
Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu /ZN/ (Uradni list RS,
št. 2/07 – UPB3, 33/07 – ZSReg- in 45/08).
Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi
se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.
Odpiranje ponudb bo dne 27. 3. 2012
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri
Litiji in ne bo javno. Izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila z odločbo župana
imenovana strokovna komisija. Ponudba, ki
bo prispela po razpisnem roku, je nepravočasna in se izloči iz nadaljnjega postopka ter
zaprta vrne pošiljatelju. Ponudniki, katerih
ponudbe bodo pravočasne in bodo vsebovale bistvene elemente ponudbe, imele pa
bodo pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani na dopolnitev ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo določen v pozivu na dopolnitev. Skladno s predpisi o razpolaganju
s stvarnim premoženjem, si Občina Šmartno
pri Litiji pridržuje pravico, da po prejemu več
ponudb izvede s ponudniki dodatna pogajanja. Hkrati si pridržuje pravico, da pogodbe
ne sklene z nobenim ponudnikom oziroma
lahko župan začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi
za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Ponudniki bodo o izbiri
najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od datuma
odpiranja ponudb.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi
javnega zbiranja ponudb ter natančnejše
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podatke o nepremičnini, lahko interesenti dobijo na tel. 01/896-28-02 pri kontaktni
osebi Jurij Klepec, vsak delovni dan med
8. in 12. uro. Ogled objekta je možen samo
po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega
razpisa vključno z obrazci za sestavo ponudbe je objavljeno na spletni strani Občine
Šmartno pri Litiji.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 023-0001/2012-4
Ob-1769/12
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214
Zreče na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11), v skladu s Sklepom o letnem
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja v lasti Občine
Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98, e-pošta: info@zrece.eu.
2. Opis predmeta prodaje
Stanovanje na naslovu, Stari trg 14,
3215 Loče.
Predmet prodaje je stanovanje v večstanovanjski stavbi z naslovom Stari trg 14,
3215 Loče. Stanovanje je v katastru stavb
označeno z identifikacijsko številko dela stavbe 8 in v zemljiški knjigi z naslednjimi podatki:
stanovanje št. 8, z ID znakom 1119-608-8 (ID
5754934), v 3. in 1. etaži, v izmeri 56,87 m2,
v stavbi na naslovu Stari trg 14, 3215 Loče in
z ID znakom 608-8 (ID 5754934).
Etažna lastnina v zemljiški knjigi je urejena. Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami.
Izklicna
cena
stanovanja
znaša
36.989,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Višina varščine znaša 3.698,90 EUR.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti, najkasneje
do torka, 27. marca 2012 do 8.30, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja stanovanja
Loče«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naziv in naslov ponudnika.
b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;

– pravne osebe, ki imajo sedež
v EU predložijo izpis iz sodnega/poslovnega
registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega
je razvidno, da imajo sedež v EU;
– dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10 % od izklicne cene na račun
Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije,
št. 01344-0100003613, z navedbo »varščina – prodaja stanovanja Loče«. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu
ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
c) Stanovanje se prodaja po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 35. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane
na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v torek, 27. marec
2012 ob 9. uri v, sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila najkasneje v 8 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
prodajna pogodba v roku 8 dni po vročitvi obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Zreče,
št. 01344-0100003613, odprt pri Banki Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v tem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Občina Zreče
bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine.
Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na
svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 8 dni od
prejema obvestila o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko la-
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stnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
8. Podrobnejše informacije
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/757-17-05,
GSM 051/610-371 – Mateja Čremošnik.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem
telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni strani Občine Zreče:
www.zrece.eu.
Občina Zreče
Ob-1784/12
Mestna občina Koper na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev
služnostne pravice na nepremičninah
v lasti Mestne občine Koper po metodi
zbiranja ponudb za namen postavitve
sončnih elektrarn
1. Ime in sedež lastnika nepremičnin:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.
2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev služnostne pravice:
Z javnim pozivom se ponudnike vabi
k oddaji ponudbe za pridobitev služnostne
pravice na naslednjih strešnih površinah
objektov, in sicer:
1. Vrtec Koper enota Pobegi, na naslovu Cesta I. Istrske brigade 52, 6276 Pobegi, parc. št. 2510/1, k.o. Bertoki, strešna
površina znaša 1.125 m2;
2. Vrtec Semedela enota Markovec,
na naslovu Pot v gaj 1, 6000 Koper, parc.
št. 353/2, k.o. Semedela, strešna površina
znaša 1.100 m2;
3. Vrtec Semedela enota Prisoje, na
naslovu Oljčna pot 63, 6000 Koper, parc.
št. 477/8, k.o. Semedela, strešna površina
znaša 1.130 m2.
3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega poziva je pridobitev
služnostne pravice za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja za namen postavitve
sončne elektrarne.
Mestna občina Koper se zaveže ustanoviti služnost v korist izbranega ponudnika, ki
obsega pravico:
– izgradnje oziroma postavitve sončne
elektrarne s pripadajočo infrastrukturo potrebne za obratovanje,
– dostopa do nepremičnine in prehoda
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja
objekta in naprave.
Izbrani ponudnik se s pogodbo izrecno
zavezuje:
– da bo postavil objekt na strehi tako,
da omogoča najugodnejši izplen investicije

in njene donosnosti, hkrati pa ne vpliva ne
estetiko objekta,
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne
elektrarne, na svoje stroške, nemudoma sanirati morebitne poškodbe na strehi,
– preveriti možnost postavitve sončne elektrarne v skladu s prostorskimi akti
ter predpisi, ki urejajo to področje ter pridobiti vsa potrebna dovoljenja,
– sončno elektrarno zgraditi v skladu
s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje,
– nositi vse stroške, povezane z izgradnjo, obratovanjem in zavarovanjem sončne
elektrarne,
– prenoviti del strehe objekta pod št. 2.3.
v zahtevani kvaliteti v skladu s popisom del
pripravljenim s strani lastnika, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije,
– po preteku pogodbenega roka, v primeru, da se ta ne podaljša, vzpostaviti prvotno stanje oziroma v stanje enake uporabne
vrednosti,
– med izvajanjem del na celotnem objektu upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe
varstva pri delu in varstva pred požarom,
na svoje stroške zavarovati izvedbo del in
gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo
zavarovalne police, še pred pričetkom del,
izročiti Mestni občini Koper,
– Mestni občini Koper najkasneje do
25. januarja dostaviti letno poročilo o pro
izvedeni električni energiji za preteklo leto
oziroma prihodkih iz naslova prodaje, ki je
osnova za izstavitev računa.
Podlaga za ustanovitev služnostne pravice je pogodba o ustanovitvi služnostne
pravice, pri čemer pa služnostna pravica
dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško
knjigo.
4. Višina nadomestila
Nadomestilo za pridobitev služnostne
pravice za uporabo strehe pod št. 2.1 znaša 2.000,00 EUR letno (v nadaljevanju: nadomestilo).
Nadomestilo za pridobitev služnostne
pravice za uporabo strehe pod št. 2.2 znaša 3.000,00 EUR letno.
Nadomestilo za pridobitev služnostne
pravice za uporabo strehe pod št. 2.3 znaša 2.000,00 EUR letno.
Poleg nadomestila za pridobitev služnostne pravice je ponudnik dolžan plačati
ponujeni odstotek od prihodkov iz naslova
prodaje električne energije, ki ne sme biti
manjši od 5 %.
Uspeli ponudnik za pridobitev služnostne
pravice bo nadomestilo za leto 2012 plačal
najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe
oziroma v 8 dneh od izdaje računa s strani
Mestne občine Koper. Plačilo nadomestila
je bistvena sestavina pogodbe. V primeru,
da pridobitelj ne poravna nadomestila na
določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto.
Račun za plačilo letnega nadomestila bo
lastnik izstavljal služnostnemu upravičencu
do 25. februarja skupaj z računom za znesek odstotka od prihodkov od prodaje električne energije. Nadomestilo se plačuje za
tekoče koledarsko leto, znesek odstotka od
prodaje električne energije pa se plačuje za
preteklo koledarsko leto.
Nadomestilo ne vsebuje 20 % davka na
dodano vrednost. DDV je strošek uspelega
ponudnika.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika

Št.

18 / 9. 3. 2012 /

Stran

483

Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišji odstotek od prodaje električne energije. Ponujeni odstotek ne sme
biti manjši od 5 %. Najugodnejši ponudnik je
tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji odstotek ob
izpolnjevanju vse drugih pogojev.
V primeru, da dva ali več ponudnika/ov
s popolnimi ponudbami ponudita enak najvišji odstotek od prodaje električne energije se z njima, skladno s petim odstavkom
37. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), izvedejo pogajanja.
Ponudnik poda ponudbo na obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki je objavljena na
spletni strani Mestne občine Koper.
6. Ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva: nepremičnine, ki so predmet
javnega poziva, si je mogoče ogledati dne
15. 3. 2012, po predhodni najavi z Alenko
Čurin Kavre, tel. 05/66-46-267.
7. Kraj in čas oddaje ponudb
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici,
z oznako ''Ne odpiraj – ponudba za postavitev sončne elektrarne (navede se objekte)''
najpozneje do torka, 27. 3. 2012, do 10. ure,
na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču
oziroma glavni pisarni Mestna občina Koper,
na naslovu, Verdijeva ulica 10.
8. Pogoji
Ponudnik mora izkazati, da ima podjetje ustrezno registrirano dejavnost za pro
izvodnjo električne energije, izvajanje električnih instalacij, svetovanje in projektiranje
naprav.
Ponudnik mora jamčiti, da bo v sklopu
spletne strani Mestne občine Koper omogočil javen dostop do podatkov o proizvedeni
električni energiji na objektu.
Ponudnik mora jamčiti, da bo v primeru
sklenitve služnostne pogodbe takoj sklenil
ustrezno zavarovanje za kritje morebitne
škode nastale na objektu lastnika pri izvajanju del postavitve objekta.
Ponudnik mora jamčiti, da bo lastniku
dovolil izvajati strokovni nadzor preko pooblaščene osebe, pri izvedbi vseh del.
Ponudnik mora jamčiti, da bo vsako fazo
izvedbe dal v pregled lastniku strehe, lastnik
bo vsako fazo pisno potrdil. Tudi vse projekte mora potrditi lastnik strehe.
Ponudnik mora podati izjavo, da bo pri
postavitvi objekta uporabljal izključno module proizvedene v skladu s standardi IEC
61215, Ed2 in IEC 61730, izdanimi s strani certificiranega laboratorija, s tremi električnimi priključki in kontaktom na hrbtni
strani, kar dokazuje z originalno izjavo pro
izvajalca, da modul izpolnjuje predpisane
zahteve.
Ponudnik mora jamčiti, da nima nikakršnih ovir za podpis pogodbe s sistemskim
operaterjem distribucijskega omrežja na katerega bo priklopljen objekt.
Ponudnik mora jamčiti, da bo pri postavitvi objekta uporabljal izključno PV panele
izdelane z moduli z garancijo proizvajalca
za kvaliteto proizvoda najmanj 10 let ter
z garancijo na izhodno moč modula, ki jamči linearno degradacijo modula in najmanj
80 % deklarirane moči po 25 letih.
Ponudnik mora jamčiti, da bo pri postavitvi objekta uporabljal PV panele, izdelane
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v skladu s standardom IEC 61701 (Salt Mist
Corrosion Test).
Ponudnik mora imeti najmanj dve potrjeni referenci registriranega objekta OVE
z uporabo PV panelov – sončna elektrarna
nazivne moči vsaj 50 kWp, v primeru da ponuja izvedbo elektrarn na vseh treh objektih.
V primeru, da ponudnik ponuja izvedbo del
za posamezni sklop, mora imeti eno potrjeno referenco registriranega objekta OVE
z uporabo PV panelov – sončna elektrarna
nazivne moči vsaj 50 kWp za posamezni
sklop. Reference dokazuje z originalno izjavo investitorja, da je ponudnik v njegovem
imenu izvedel postavitev OVE z uporabo PV
panelov, s sliko objekta ter kopijo odločbe
o izdaji deklaracije za proizvodno napravo.
Ponudnik mora predložiti terminski plan
izvedbe del. Rok za dokončanje del je 30. 6.
2012 za objekte: Vrtec Koper enota Pobegi, Vrtec Semedela enota Markovec, Vrtec
Semedela enota Prisoje. Da so dela dokončana se šteje, ko je sončna elektrarna
priključena na električno omrežje.
Ponudnik mora ob podpisu pogodbe
dostaviti menico z menično izjavo v višini
10.000,00 EUR za dobro in pravočasno izvedbo del, ki jo bo lastnik unovčil, če dela
ne bodo izvedena v roku in ustrezni kvaliteti.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem pozivu.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba, v kateri bosta pogodbeni stranki
določili podrobnosti, ki niso zajete v javnem
pozivu.
9. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo v torek,
27. 3. 2012, ob 13. uri, v prostorih spodnje sejne sobe, na Verdijevi 10, v Kopru.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka
komisijsko odprte. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom
ponudnika.
Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudbe bo 3 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se
ponudba takega ponudnika zavrže.
Na podlagi izvedenega javnega poziva
Mestna občina Koper sprejme sklep o izbiri
služnostnega upravičenca.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
10. Negativna pogodbena klavzula: Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi
postopek javnega poziva in sklenitve pravnega posla.
11. Objava: besedilo javnega poziva skupaj z razpisno dokumentacijo je objavljena
tudi na spletni strani Mestne občine Koper,
na naslovu http://www.koper.si/.
Mestna občina Koper
Št. 7/12
Ob-1795/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, 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)
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javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v Vili
Bianca v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema je gostinski lokal v pritličju objekta Vila Bianca, na naslovu Stari
trg 3, v Velenju, ki stoji na parc. št. 3158/1,
k.o. Velenje, ID stavbe 1448, v skupni izmeri
153,37 m2, in sicer:
– gostinski lokal, v izmeri 40,14 m2,
– shramba s sanitarijami za zaposlene,
v izmeri 6,23 m2,
– skladišče, v izmeri 57 m2,
– odprta terasa za strežbo, v izmeri
50 m2.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 3,23 €/ m2 (brez DDV, ki bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni
stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni
stroški, ti so izključno stvar in breme najemnika.
IV. Pogoji najema
1. Objekt se oddaja za čas petih let od
sklenitve najemne pogodbe. Sprejemljiva
dejavnost je mirna gostinska dejavnost, ki
kot obveznost vključuje izvajanje gostinskih storitev, kot je točenje pijače, nudenje
catering storitev, ki morajo biti osredotočene predvsem v oblikovanje avtohtone
gastronomske ponudbe s poudarkom na
produktih SAŠA regije in ki je v skladu
s sanitarnimi predpisi (kot npr. suhomesnati izdelki, domače nealkoholne pijače,
domače alkoholne pijače in žganje, sladice ...). Najemnik se zaveže k organiziranju
in izvajanju kulturnih in zabavnih prireditev.
Najemnik se zaveže k izvajanju gostinskih
storitev v času izvajanja prireditev, katerih
organizator je Mestna občina Velenje in
druge ustanove, na podlagi predhodnega
dogovora z najemodajalcem v primeru, ko
je organizator druga ustanova in ne Mestna občina Velenje. Prav tako se najemnik
zaveže, da bo sam pridobil obratovalno
dovoljenje ter da sprejme obratovalni čas
gostinskega lokala, ki ga določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan
najmanj od 8. do 19. ure. Najemodajalec
bo skupne prostore in naprave prostora
(toplotna podpostaja) redno vzdrževal tako,
da bo ohranjena uporabna vrednost gostinskega lokala. Najemnik pa je dolžan
vzdrževalcem skupnih prostorov in naprav
prostora omogočiti dostop do teh prostorov.
Najemnik se zaveže, da bo z opravljanjem
gostinske dejavnosti v predmetu najema
pričel najkasneje v roku 15. dni od podpisa
najemne pogodbe, pri čemer pa obveznosti
najemnika iz najemne pogodbe prično teči
z dnem podpisa pogodbe.
2. Gostinski lokal je opremljen in primeren za takojšnji začetek opravljanja gostinske dejavnosti. Najemnik lahko prevzema
investicijska vlaganja v gostinski lokal, vendar se stroški teh vlaganj in vlaganj v premično opremo (npr. točilni pult, notranja
oprema lokala in oprema terase) ne poračunavajo z najemnino. Najemnik mora pri
vlaganjih v objekt ravnati kot dober gospodar. Pred izvedbo investicijskih vlaganj mora
najemnik pridobiti soglasje najemodajalca,
pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec
pravico do nadzora.
3. Ime gostinskega lokala je last prejšnjega najemnika, zaradi česar si izbrani
najemnik, kolikor bo želel poslovati pod tem

imenom, pridobi soglasje prejšnjega najemnika in uredi razmerja z njim.
4. Najemnik bo prevzemal obveznosti
za tekoče vzdrževanje predmeta najema in
vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki
se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo
bo najemnik opravljal, je izključno stvar in
breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške
obratovanja (električna energija, ogrevanje,
čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon, varovanje in drugo). Najemnik
s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
5. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
6. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino in stroške obratovanja
v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo
mesečne najemnine in stroškov obratovanja
sta bistveni sestavini najemne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične osebe oziroma
samostojnega podjetnika posameznika si,
po pooblastilu ponudnika, pridobi najemodajalec pri pristojnem upravnem organu.
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe –
potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne
osebe – izpis iz AJPES).
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine, to je 495,85 €, na podračun EZR MOV SI56013330100018411, pri
Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Samostojni podjetniki posamezniki: pooblastilo ponudnika najemodajalcu, da le ta
pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2).
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti.
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa
(Priloga št. 3).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 4).
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 5).
– Ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu
Ponudba (Priloga št. 6).
– Program kulturnih dejavnosti in aktivnosti v predmetu najema.
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– Program predvidene gastronomske
ponudbe v obliki catering ponudbe.
– Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. SI56013330100018411,
v višini izhodiščne mesečne najemnine, z obveznim sklicem na št. SI11
76333-7111002-09032012, koda namena
OTHR.
– Pooblastilo v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 26. 3. 2012 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis za najem
gostinskega lokala v Vili Bianca«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena mesečna najemnina (največ
50 točk).
2. Program kulturnih dejavnosti in aktivnosti v objektu (največ 25 točk), pri čemer
se ocenjuje ustreznost programa kulturnih
dejavnosti in aktivnosti (od 0 do 5 točk) ter
število prireditev na leto (od 0 do 10 prireditev na leto = 0 točk, 11 do 15 prireditev na
leto = 10 točk, 16 in več prireditev na leto
= 20 točk).
3. Predvidena gastronomska ponudba
v obliki catering ponudbe (največ 25 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 7.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v tretjem nadstropju Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
Velenje, dne 26. 3. 2012 ob 12. uri, v sejni
sobi št. 305/III. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik
po merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
z najemom in ogledom predmeta najema
v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na
tel. 041/635-206. Besedilo razpisa, obrazci
za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne
občine Velenje: http://www.velenje.si/priložnosti/javne
objave/nepremičnine/javne
dražbe,javna zbiranja ponudb, v pisni obliki
pa pri Zdravki Vasiljević Rudonić.
Mestna občina Velenje
Št. 3520-10/2012
Ob-1799/12
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokal-

nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje
z dne 13. 3. 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov in
stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Celje, Linhartova 18 –
dvoriščni del.
Predmet prodaje je poslovni prostor,
v k.o. 1077 Celje, ki leži na parc. št. 2077,
št. stavbe 1410, št. poslovnega prostora 1,
v skupni velikosti 47,55 m2 – vhod iz dvorišča. Za posamezen del stavbe še ni zveden
katastrski vpis.
Poslovni prostor se prodaja kot celota.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer
so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 47,55 m2 35.000,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 2 %, ki ga
plača kupec.
b) Lokacija v k.o. Celje, Gosposka
ulica 32 – dvoriščni del.
Predmet prodaje je poslovni prostor,
v k.o. 1077 Celje, ki leži na parc. št. 2409,
št. stavbi 1534, št. poslovnega prostora,
v skupni izmeri 62,06 m2. Za posamezen
del stavbe še ni zveden katastrski vpis.
Poslovni prostor se prodaja kot celota.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer
so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico.
Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 62,06 m2 40.000,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 2 %, ki ga
plača kupec.
c) Lokacija v k.o. Celje, Gledališka
ulica 2 – kletni prostori.
Predmet prodaje je celotna kletna etaža,
v k.o. 1077 Celje, ki leži na parc št. 2058/1,
id št.:
– id. št. 1077-01718-001 nestan. prostor,
v površini 18,28 m2,
– id. št. 1077-01718-002 nestan. prostor,
v površini 9,16 m2,
– id. št. 1077-01718-003 nestan. prostor,
v površini 6,70 m2,
– id. št. 1077-01718-004 nestan. prostor,
v površini 12,77 m2,
– id. št. 1077-01718-005 nestan. prostor,
v površini 14,05 m2,
– id. št. 1077-01718-006 nestan. prostor,
v površini 12,10 m2,
– id. št. 1077-01718-007 nestan. prostor,
v površini 29,28 m2,
– id. št. 1077-01718-008 nestan. prostor,
v površini 41,54 m2,
– id. št. 1077-01718-009 nestan. prostor,
v površini 42,75 m2,
– id. št. 1077-01718-010 nestan. prostor,
v površini 28,62 m2,
– id. št. 1077-01718-011 nestan. prostor,
v površini 16,42 m2,
– id. št. 1077-01718-013 nestan. prostor,
v površini 29,91 m2,
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– id. št. 1077-01718-014 nestan. prostor,
v površini 7,55 m2.
Površina skupaj: 269,13 m2.
Poslovni prostor se prodaja kot celota ali
po delih. Prednost pri nakupu ima tisti ponudnik, ki da ponudbo za večji del prostorov.
– V primeru, da dva ali več interesentov ponudi isto ceno za isti prostor, bo
imel prednost tisti, ki bo oddal ponudbo za
več prostorov.
– V primeru, da bo interesent za več
prostorov ponudil nižjo ceno od ponudnika,
ki bo podal ponudbo samo za en prostor
po višji ceni, bo z interesentom opravljen
postopek pogajanj. Kolikor ne bo dosežena
v postopku pogajanj najvišja ponujena cena,
bo pogodba sklenjena s ponudnikom, ki je
ponudil višjo ceno.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer
so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena zemljišča znaša
650,24 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 269,13 m2 175.000,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji
2 %, ki ga plača kupec.
d) Lokacija v k.o. Celje, Stanetova 16a
– dvoriščni del.
Predmet prodaje je poslovni prostor- pisarna v k.o. 1077 Celje, ki leži na parc.
št. 2173, št. stavbe 3009, št. poslovnega
prostora 4, v skupni velikosti 54,80 m2 –
vhod iz dvorišča.
Poslovni prostor se prodaja kot celota.
Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer
so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 54,80 m2 28.000,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 2 %, ki ga
plača kupec.
e) Lokacija v k.o. Celje, Razlagova 6 –
pol kletni prostor, dvoriščni del.
Predmet prodaje je poslovni – skladiščni
prostor, v k.o. 1077 Celje, ki leži na parc.
št. 2337, št. stavbi 1594, št. poslovnega
prostora 1, v skupni izmeri 160,75 m2 – ID
1077-1594-1.
Poslovni prostor se prodaja kot celota.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer
so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena znaša za celotno kvadraturo 160,75 m2 38.250,46 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 2 %, ki ga
plača kupec.
f) Lokacija v k.o. Teharje, Slance 5 – parcela s hišo
Predmet prodaje so stavbna zemljišča,
vsa k.o. 1082 Teharje, označena s parc.
št. 424, stanovanjska stavba, v izmeri 13 m2,
parc. št. 425 – stanovanjska stavba, v izmeri
132 m2, njiva, v izmeri 182 m2 in dvorišče,
v izmeri 189 m2, vključujoč njune sestavine,
ki predstavljajo v naravi stanovanjsko hišo
Slance 5 (stavba št. 388, k.o. 1082 Teharje)
in gospodarsko poslopje (stavba št. 389,
k.o. 1082 Teharje).
Zemljišče z nepremičnino se prodaja kot
celota, v skladu z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje naselja Te-
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harje (Uradni list RS, 14/93, projekt RC Planiranje št. 76/90 s spremembami in dopolnitvami). Mogoče je le vzdrževanje.
Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo po Stanovanjskem zakonu (Uradni list
RS, 69/03, v nadaljevanju SZ), kar mu daje
zakonsko predkupno pravico. V primeru,
da nepremičnino kupi ponudnik, ki ni najemnik, je skladno s SZ dolžan najemniku zagotoviti drugo primerno nadomestno
stanovanje.
Izhodiščna cena zemljišča znaša
65,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 516 m2 33.540,00 EUR. V ceno
ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
g) Lokacija k.o. Medlog, Lava 21.
Predmet prodaje so stavbna zemljišča, v k.o. 1076 Medlog, označena s parc.
št. 1726/1 – stavba, v izmeri 160 m2, njiva,
v izmeri 29 m2 in dvorišče, v izmeri 281 m2 –
vključno z njegovo sestavino, ki predstavlja
stavbo na naslovu Lava 21, stavba št. 916,
k.o. 1076 Medlog.
Zemljišče z nepremičnino se prodaja kot
celota, v skladu z ZN Lava II – lahka industrija (ZNG, proj. št. 303/77, Uradni list SRS
št. 22-1484/78, Uradni list RS, št. 14/99 ga
opredeljuje kot objekt, predviden za rušenje
v predvidenem rezervatu NIVO.
Izhodiščna cena zemljišča znaša za celotno kvadraturo 407,27 m2 41.000,00 EUR.
V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na:
– št. 28 75108-7200005-10000012 za
lokacije od a) do e) z navedbo »plačilo varščine za javni razpis«,
– št. 28 75108-7200013-10000012 za lokacije f) in g) z navedbo » plačilo varščine
za javni razpis«.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno–kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu
ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku (ime in priimek
ponudnika, naslov, davčno številko, EMŠO,
številko transakcijskega računa ter naziv in
naslov banke za vračilo vplačane varščine,
druge podatke) – Priloga št. 1,
b) ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene določene pod posamezno lokacijo v 2. točki (ponudba, ki bo
vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, bo kot
nepravilna zavrnjena) – Priloga št. 2,
c) priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– izjava o sprejemu pogojev ponudbe za
prodajo nepremičnine – Priloga št. 3,
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– za najemnike poslovnih prostorov v lasti MOC, potrdilo o plačilu vseh obveznosti
iz naslova najema do MOC.
6. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
7. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo
prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami)
morajo ponudniki predložiti ali priporočeno
poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč«
na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Rok za oddajo ponudbe je 27. 3. 2012, do
9. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in
ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje
in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb iz 8.a. točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko
ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji predmetnih nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi in sicer brez kakršnih koli pravnih posledic, s čimer so ponudniki seznanjeni in se s tem izrecno strinjajo.
e) Ponudba veže ponudnika do 30. 4.
2012 in do tedaj od nje ne more odstopiti
ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 27. 3. 2012 ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje stvarnega in finančnega
premoženja MOC (v nadaljevanju komisija).
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi
upravljavec, v nasprotnem primeru lahko
upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili

enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih
dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
9. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo poslovnih prostorov
in zemljišč s stavbami lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje,
Oddelek za finance in gospodarstvo, Služba
za poslovne prostore, Trg celjskih knezov 9,
Celje, tel. 03/42-65-668 (Tina Rosina Košir)
ali tel 03/42-65-764 (Janko Trobiš).
Mestna občina Celje
Št. 900-3/2012-38
Ob-1845/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v vrednosti pod 200.000 EUR za
leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor s podestom v pritličju št. PO2, v izmeri 9,08 m2, v stavbi št. 379, na naslovu
Igriška ulica 3 v Ljubljani, parc. št. 172127/3 in 1721-27/3, k.o. 1721 Gradišče I.
Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež na skupnem WC-ju z oznako 51. Za stavbo na Igriški ul.
3, Ljubljana, še ni vzpostavljena dokončna
etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je
vpisana nerazdeljenem posameznem delu z
začasnim id. znakom 1721-379-9999, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu (poslovnem prostoru) v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne
etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače
ugotovljene površine posameznega dela v
katastru stavb.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno
za nedoločen čas. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti
najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 16.740,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor
v pritličju št. PO3, v izmeri 120,43 m2, v
stavbi št. 379, na naslovu Igriška ulica 3 v
Ljubljani, parc. št. 1721-27/3 in 1721-27/3,
k.o. 1721 Gradišče I Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež
na skupnem WC-ju z oznako 51. Za stavbo
na Igriški ul. 3, Ljubljana, še ni vzpostavljena
dokončna etažna lastnina. Mestna občina
Ljubljana je vpisana nerazdeljenem posameznem delu z začasnim id. znakom 1721379-9999, zato bo vpis lastninske pravice
na posameznem delu (poslovnem prostoru)
v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa
se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da
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bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice. Mestna občina
Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti
iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno
za nedoločen čas. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti
najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 240.860,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju št. PO1, v izmeri 66,95 m2, v
stavbi št. 379, na naslovu Igriška ulica 3 v
Ljubljani, parc. št. 1721-27/3 in 1721-27/3,
k.o. 1721 Gradišče I. Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada tudi solastniški delež
na skupnem WC-ju z oznako 51. Za stavbo
na Igriški ul. 3, Ljubljana, še ni vzpostavljena
dokončna etažna lastnina. Mestna občina
Ljubljana je vpisana nerazdeljenem posameznem delu z začasnim id. znakom 1721379-9999, zato bo vpis lastninske pravice
na posameznem delu (poslovnem prostoru)
v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa
se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da
bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice. Mestna občina
Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti
iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno
za nedoločen čas. Drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti
najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 110.420,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor,
v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v
kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani z ID
oznako št. 2636-865-21, v k.o. 2636-Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna
nepremičnina v času prodaje ni zasedena z
najemnikom.
Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.5. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 14,68 m2, ki
se nahaja v visokem pritličju objekta, na
naslovu Zadružna 9 v Ljubljani, z ID 17401287, parc. št. 548, v k.o. 1731-Udmat in
v naravi predstavlja en prostor. Predmetna
nepremičnina v času prodaje ni zasedena
z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9 v
Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina,
zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele
po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer
se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da
bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebiti
drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
Izhodiščna cena: 30.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
Predmetne nepremičnine so vključene
v Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-

moženjem Mestne občine Ljubljana za leto
2012.
2.6. Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 86, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-3301-242, v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno
mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 88, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-3301-244, v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno
mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 15, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-7962-15, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, kare III
in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 77, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-7962-77, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, kare III
in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 62, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-7962-179, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova
ulica-jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 5, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-7962-195, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova
ulica –jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 59, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-7962-360, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova
ulica-jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 61, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-7962-362, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova
ulica –jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 62, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-7962-363, v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana.
Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova
ulica –jug in je prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– Predmet prodaje je poslovni prostor-parkirno mesto št. 19, v izmeri 12,50 m2, z
ID oznako 2636-7797-49, v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, kare 1 in je
prazno.
Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
Predmetne nepremičnine so vključene
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto
2012. Navedena cena ne vključuje davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
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3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v
pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v
višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki
jo je potrebno plačati na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na štev.
000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 24. 3.
2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z
oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine na naslovu ___________« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 24. 6. 2012.
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5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi:
– Mihaela Topolovec Šiker, tel. 01/30611-95, elektronska pošta: mihaela.siker@
ljubljana.si (za poslovne prostore na Igriški
ul. 3);
– Marina Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@ljubljana.si.
(za poslovni prostor na Vodovodni cesti 39,
Zadružni 9, ter parkirna mesta Nebergerjeva
ulica 11, Štihova ulica 7 v Ljubljani).
Ogled nepremičnine – poslovnega prostora na Vodovodni cesti 39 v Ljubljani bo
možen dne 15. 3. 2012, ob 10. uri. Ogled
nepremičnine – poslovnega prostora na Zadružni 9 v Ljubljani bo možen dne 15. 3.
2012, ob 11.30. Ogled nepremičnine – parkirnih mest na Štihovi ulici 7 v Ljubljani in
Neubergerjevi ulici 11 v Ljubljani je možen
po predhodnem dogovoru. Ogled nepremičnine – poslovnih prostorov na Igriški ulici 3
v Ljubljani bo možen dne 16. 3. 2012 od 9.
do 9.30.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 3. 2012, s pričetkom ob 10.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu:
– Igriška ul. 3 (poslovni prostor PO2),
ob 10.30,
– Igriška ul. 3 (poslovni prostor PO3),
ob 10.45,
– Igriška ul. 3 (poslovni prostor PO1),
ob 11. uri,
– Vodovodna cesta 39, ob 11.15,
– Zadružna 9, ob 11.30,
– Štihova ulica 7/Neubergerjeva ulica 11,
ob 13. uri.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
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Evidence sindikatov
Št. 4/34-101-5/2011/4
Ob-1470/12
1. Upravna enota Slovenska Bistrica
preneha hraniti Pravila sindikata delavcev trgovine Mercator Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 50, 2310 Slovenska
Bistrica.
2. Pravila, navedene v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov, se
vzamejo iz hrambe in sindikat z imenom:
Sindikat delavcev trgovine Mercator Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 50, 2310
Slovenska Bistrica, se izbriše iz evidence,
dne 27. 1. 2012.
Št. 101-12/2012-3
Ob-1517/12
Statut Sindikata Nove Ljubljanska
banke d.d., Čopova ulica 3, Ljubljana,
ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Center, na podlagi odločbe
št. 028-11/93-04/IO z dne 19. 4. 1993, in je
vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 8, se z dnem 13. 2. 2012
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-15/2012-7
Ob-1672/12
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, z dnem 22. 2. 2012, sprejme
v hrambo statut z nazivom »Statut Sindikata
Nove Ljubljanske banke« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 159, za sindikat z imenom: Sindikat Nove Ljubljanske banke, in sedežem:
Šmartinska cesta 130, Ljubljana.
Št. 101-16/2012-4
Ob-1721/12
Statut Sindikata Geodetskega zavoda Slovenije d.d. (kratica: Sindikat
GZS d.d.), Zemljemerska ulica 12, Ljub
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe
št. 028-6/96-02/OG z dne 2. 7. 1996, in je
vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 218, se z dnem 28. 2.
2012 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1751/12
Ime medija: Golica TV.
Izdajatelj: Čarli televizijska dejavnost
d.o.o.
Direktor: Sebastjan Artič.
Lastnik:
– Sebastjan Artič – 50 % poslovni delež,
– Ismajl Muleci – 50 % poslovni delež.
Ob-1752/12
Izdajatelj POP TV, d.o.o.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima
najmanj 5 % delež v premoženju izdajatelja:
Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521
Ljubljana.
Imena članov uprave izdajatelja: Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-1753/12
Izdajatelj Kanal A, d.o.o.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima
najmanj 5 % delež v premoženju izdajatelja:
Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521
Ljubljana.
Imena članov uprave izdajatelja: Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-1754/12
Izdajatelj Televideo, d.o.o.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima
najmanj 5 % delež v premoženju izdajatelja:
Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521
Ljubljana.
Imena članov uprave izdajatelja: Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-1757/12
Medij: iTV.
Izdajatelj: Novi info TV, informacijske in
komunikacijske dejavnosti d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, direktor Vladimir Vodušek.
Lastnik: Vladimir Vodušek, Hacquetova
ulica 8, 1000 Ljubljana.
Ob-1758/12
Ime medija: TV Petelin.
Izdajatelj: Petelin televizijska dejavnost
d.o.o.
Direktor: Sebastjan Artič.
Lastnik:
– Sebastjan Artič – 74 % poslovnega deleža,
– Aleksander Markelj – 26 % poslovnega
deleža.
Ob-1759/12
Ime medija: OK TV Brežice.
Izdajatelj: OKTV Brežice s.p. Djurdjica
Maršić.
Direktor: Djurdjica Maršić.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1732/12
Likvidacijski upravitelj družbe Labod IN
d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz
412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Labod IN d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, je dne 15. 2.
2012 sprejela sklep o prenehanju družbe in
začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Vinko Krizmanič.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2012/7389 z dne 21. 2.
2012 v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Labod IN d.o.o. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Labod IN d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji
in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili
o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Labod
IN d.o.o. – v likvidaciji, Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Labod IN d.o.o. – v likvidaciji, poziva,
da nemudoma poravnajo svoje obveznosti
do družbe v likvidaciji.
Labod IN d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Vinko Krizmanič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1794/12
Direktor družbe Mikroprimar, družba za
mikrofilm, trgovino in storitve d.o.o., s sedežem v Mariboru, Miklavčeva ulica 7, 2000
Maribor, matična številka 5720206000, na
podlagi drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja
obvestilo:
Družbenik družbe Mikroprimar, družba za mikrofilm, trgovino in storitve d.o.o.,
s sedežem v Mariboru, Miklavčeva ulica 7,
2000 Maribor, matična številka 5720206000,
Plemenitaš Rudolf je dne 1. 3. 2012 sprejel naslednji sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe z umikom lastnega poslovnega deleža.
Umakne se celotni lastni poslovni delež družbe Mikroprimar d.o.o., in sicer
44,0000 % lastni poslovni delež, v višini
5.508,36 EUR.
Zaradi umika celotnega lastnega poslovnega deleža se zmanjša osnovni kapital družbe, in sicer se iz dosedanjih
12.519,00 EUR zniža na znesek v višini
7.010,64 EUR.
Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala
zaradi umika celotnega poslovnega deleža
je v previsokem osnovnem kapitalu družbe,
ki zaradi spremenjenih razmer na tržišču
(manjšega povpraševanja) več ne ustreza
dejanskemu stanju.
Z umikom lastnega poslovnega deleža
družba Mikroprimar, družba za mikrofilm,

trgovino in storitve d.o.o. izstopi iz družbe
kot družbenica.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 se poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Mikroprimar d.o.o.
direktor Davorin Plemenitaš

Sklici skupščin
Ob-1802/12
Na podlagi 34. točke Statuta družbe Primorje Holding d.d., uprava – direktor družbe
sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Primorje Holding d.d.,
ki bo v četrtek, dne 12. 4. 2012, ob 18. uri
na sedežu družbe (v poslovni stavbi INPRIME), Tovarniška 26, v Ajdovščini.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave skupščina delničarjev
delniške družbe Primorje Holding d.d. imenuje naslednja delovna telesa skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Mirko Bandelj,
– za preštevalca glasov se imenujeta Andrej Bandelj in Stanko Ožbot.
Skupščina se seznani, da na seji prisostvuje vabljena notarka Laura Čermelj.
2. Seznanitev s poročilom uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja v skladu
s 35. členom ZFPPIPP.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom uprave o ukrepih finančnega
prestrukturiranja v skladu s 35. členom
ZFPPIPP.
3. Predlog povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja.
Predlog sklepa:
Na podlagi določbe 36. in 37. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju ter na
podlagi določbe 333. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejema skupščina družbe sklep o spremembi osnovnega kapitala
zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja
– vplačilo novih denarnih vložkov in prenos
terjatve zaradi vplačila stvarnega vložka:
Povečanje osnovnega kapitala z novimi
denarnimi vložki
1. Osnovni kapital družbe Primorje
Holding d.d., Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina se poveča z vplačilom novih vložkov, ki jih zagotovijo obstoječi delničarji.
2. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev družbe se s tem sklepom izrecno
upošteva.
3. Osnovni kapital družbe, ki znaša
92.321,82 EUR, se poveča z izdajo 4.371
novih navadnih imenskih kosovnih delnic.
Osnovni kapital se poveča z novimi denarnimi vložki v višini 36.479,69 EUR, tako da po
povečanju znaša 128.801,51 EUR.

4. Emisijska vrednost ene delnice je
1.830,12 EUR; skupna emisijska vrednost
novih delnic znaša 7.999.454,52 EUR.
5. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice.
6. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD
d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.
7. Ob nakupu vsake nove delnice
v povečanju osnovnega kapitala mora biti
vplačan celotni emisijski znesek.
8. K vpisu, vplačilu in prevzemu novih delnic so povabljeni izključno obstoječi
delničarji.
9. Rok za vpis in vplačilo novih delnic
je do vključno 27. 4. 2012.
10. Rok za vpis in vplačilo novih delnic
na podlagi te točke je 15 dni od sprejema
sklepa o povečanju osnovnega kapitala na
skupščini. Vpisniki novo izdanih delnic so
ob nakupu delnic družbe dolžni vplačati oziroma vložiti celoten emisijski znesek vsake
vplačane oziroma prevzete delnice.
11. Povečanje osnovnega kapitala
v skladu s to točko se šteje za uspešno, če
bo vpisanih in vplačanih vseh 100 % novo
izdanih delnic na podlagi te točke najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini.
V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč.
12. Skupščina v skladu s prvim odstavkom 329. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 pooblašča nadzorni svet,
da statut uskladi z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala in njegov čistopis predloži registrskemu sodišču.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, in sicer:
Marijan Mučič je odstopil s funkcije člana
nadzornega sveta z dnem 14. 11. 2011,
Bojan Žvanut je odstopil s funkcije člana
nadzornega sveta z dnem 18. 1. 2012, Jože
Vrabec je odstopil s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 25. 1. 2012.
Na predlog delničarjev Branka Bakaršiča
in Roberta Brajdiha se za nove člane nadzornega sveta z dnem sprejema tega sklepa
za 4-letno mandatno obdobje, imenujejo:
Bojan Bajec, Branko Bakaršič, Aleš Bratina.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan) t.j. 8. 4. 2012.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
do 8. 4. 2012.
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Če glasovalno pravico uresničuje po
oblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravne
osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti
redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo
svojo navzočnost pri v predlogu predvidenih
preštevalcih glasov. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede
na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja
ni treba utemeljiti.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Gradivo za skupščino vključno s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja
po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je na vpogled na sedežu
družbe, vsak delavnik od 8. do 9. ure do
dneva zasedanja skupščine.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Primorje Holding d.d.
uprava – direktor
Jože Brecelj
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Zavarovanja terjatev
SV 204/12
Ob-1780/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 204/12, opr. št. DK 09/12
z dne 17. 2. 2012, je bilo stanovanje v I.
nadstropju, v izmeri 34,20 m2, v stanovanjski hiši, na naslovu Cankarjeva ul. 4, 6000
Koper, stavba stoječa na parc. št. 365, vpisana v zk. vl. 737, k.o. Koper je vknjižena
hipoteka za zavarovanje terjatve v višini
110.000,00 EUR glavnice s pp, z obr. mero
sestavljeno iz 6 m Euribor-ja + 2,50 % letno,
z zapadlostjo 29. 2. 2032 in ostalimi pogoji
vračila, kot izhaja iz pogodbe o stanovanjskem kreditu št. 03-53-403606 z dne 17. 2.
2012 s klavzulo izvršljivosti.
SV 120/12
Ob-1801/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 120/12 z dne 2. 3. 2012, je
bila nepremičnina z ident. št. 2175-1014-10,
stanovanje Cesta 1. maja 26B, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 802/8, parc. št. 802/9, parc.
št. 806/2, parc. št. 804/14 in parc. št. 804/7,
vse k.o. 2175 Jesenice, last zastavitelja Mithada Sadikovića, Cesta 1. maja 26 B, 4270
Jesenice, zastavljena v korist upnice Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, matična številka: 5448557000, s sedežem v Ljubljani,
Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 37.000,00 EUR s pripadki.
SV 296/2012
Ob-1805/12
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 296/2012
z dne 3. 2. 2012 je nepremičnina, ID znak
678-1342-75, posamezni del številka 75
v stavbi številka 1342, katastrska občina
678 Spodnje Radvanje, ki v naravi predstavlja trisobno stanovanje številka 89,
v II. nadstropju stanovanjske stavbe, na
naslovu Knafelčeva ulica 034, Maribor in
je last zastavnih dolžnikov Simone Bizjak,
EMŠO 2410975505236, stanujoča Šolska
ulica 016, Slovenska Bistrica in Korošec
Daniela, EMŠO 0405974500019, stanujoč
Šolska ulica 016, 2310 Slovenska Bistrica,

za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi originalne overjene menjalne pogodbe opr. št.
SV 220/2012 z dne 15. 2. 2012, sklenjene
med Bizjak Majdico, Bizjak Rajko Dragom,
Bizjak Simono in Korošec Danielom, pri
čemer je izvirnik citirane menjalne pogodbe priloga tega notarskega zapisa, zastavljeno v korist SKB banka d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 004, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 42.000,00 EUR
s pripadki.
SV 130/2012
Ob-1838/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne
kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 130/2012 z dne
6. 3. 2012, je bila nepremičnina z ident.
št. 2175-1378-4, stanovanje št. 4 večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Delavska
ulica 7, stoječe na parc. št. 1232/2, k.o.
2175 Jesenice, last zastavitelja Nihada Kurbegovića, Blejska Dobrava 89, 4273 Blejska
Dobrava, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 1. 3. 2012, zastavljeno v korist upnika
Posojilnica-Bank Št. Jakob v Rožu, r.z.z.o.j.,
EMŠ: 1870769000, Št. Jakob v Rožu 14,
9184-Št. Jakob, Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pripadki.
SV 120/2012
Ob-1839/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 120/2012; DK 1/2012 z dne 5. 3.
2012, sta bili nepremičnini, stanovanje številka 2, v 2. nadstropju in stanovanje številka 5, v pritličju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Kacova ulica 3, 2000 Maribor,
zgrajene na parceli št. 1888/0 katastrska
občina 657-Maribor-grad; last dolžnika –
zastavitelja Marka Ogorevc, do celote; zastavljeni v korist upnice Nove KBM d.d.,
s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 70.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 24. 3. 2027.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 971/2010
Os-1516/12
Izvršitelj Branko Gradišnik je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 36/2010 z dne 25. 2. 2010
opravil dne 29. 11. 2010 rubež nepremičnine, stanovanja št. 216, na naslovu Nova vas
1, večstanovanjske hiše, parc. št. 1610/5,
k.o. Sp. Radvanje, v izmeri 78,89 m2 v I.
nadstropju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2012
In 2/2012
Os-1427/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. In 2/2012, je
izvršitelj Marijan Hojs v korist upnika Uni
Credit banke Slovenije d.d., zaradi izterjave
78.362,27 EUR s pp, dne 27. 1. 2012 opravil rubež nepremičnine – stanovanja št. 1,
v skupni izmeri 70,51 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Begunje
na Gorenjskem 161, identifikacijska št. stavbe 657, leži na parceli št. 107/18, k.o. 2151
Begunje. Izvršitelj mora na način iz prvega
odstavka 50. člena Pravilnika o opravljanju
službe povabiti upnika in dolžnika. Zapisnik
ima pomen izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 2. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 20/2012
Os-1648/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožečih strank Bogdan Milič, Miliči 2,
Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik
v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznano
kje živeči dediči članov Milič zadruge, Miliči 1, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske
pravice pcto 1.900,00 €, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 10. februarja 2012 sklenilo:
Neznano kje živečim dedičem članov
Milič zadruge, Miliči 1, Adlešiči, in nato na
neznanem naslovu, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznano kje živeče dediče članov Milič zadruge, Miliči 1, Adlešiči,
in nato na neznanem naslovu, do takrat,
dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo
nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 2. 2012
P 19/2011
Os-1649/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Veselič Sofija, Fučkovci 4, Adlešiči, ki jo zastopa Alojz Poljšak,
odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke:

neznani dediči neznanega bivališča po pok.
Dragoš Miku, nazadnje stanujoč Fučkovci 4, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske
pravice pcto 900,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 10.
februarja 2012 sklenilo:
Neznanim dedičem neznanega bivališča
po pok. Dragoš Miku, nazadnje stanujoč
Fučkovci 4, Adlešiči, se postavi začasni zastopnik Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po pok. Dragoš Miku, nazadnje stanujoč Fučkovci 4, Adlešiči, in nato
na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti
ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 2. 2012
P 17/2012
Os-1650/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožečih strank Angele Veselič, Marindol 2, Adlešiči, ki jo zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo
stranko: 1. Neznani oziroma neznano kje bivajoči pravni nasledniki nekdanje Selakovič
Zadruge, Marindol 24, Adlešiči, 2. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, 3. Neznano
in neznano kje bivajoči dediči po pok. Jovanu
Katiću, Mariji Katić, Milici Katić, Petru Katiću,
Radetu Katiću in Zdravku Katiću, vsi na naslovu Marindol 21, Adlešiči, 4. Ljuba Bunjevac, Marindol 7, Adlešiči, 5. Stevo Bunjevac,
Marindol 7, Adlešiči, 6. Milan Stipanovič, Marindol 16, Adlešiči in 7. Nikola Bunjevac, Marindol 5, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto
1.000,00 EUR v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP),
dne 10. februarja 2012 sklenilo:
Neznani oziroma neznano kje bivajoči
pravni nasledniki nekdanje Selakovič Zadruge in Neznani in neznano kje bivajoči
dediči po pok. Jovanu Katiću, Mariji Katić,
Milici Katić, Petru Katiću, Radetu Katiću in
Zdravku Katiću, vsi na naslovu Marindol 21,
Adlešiči in nato na neznanem naslovu, se
postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje
bivajoče pravne naslednike nekdanje Selakovič Zadruge, Marindol 24, Adlešiči in
neznane in neznano kje bivajoče dediče po
pok. Jovanu Katiću, Mariji Katić, Milici Katić, Petru Katiću, Radetu Katiću in Zdravku
Katiću, vsi bivajoči na naslovu Marindol 21,
Adlešiči in nato na neznanem naslovu do
takrat, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenci
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 2. 2012
I 176/2011
Os-1122/12
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživ-

ninski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljub
ljana – dostava zoper dolžnika Emina Troha, Ljubljanska cesta 91, Domžale, zaradi
izterjave 0,00 EUR s pripadki, dne 5. 1.
2012 sklenilo:
dolžniku Emina Troha, nekdaj stanujočemu na naslovu Ljubljanska cesta 91,
Domžale, sedaj neznanega prebivališča,
se v tem postopku postavi začasni zastopnik, Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal
dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 1. 2012
P 714/2008
Os-1379/12
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 714/2008 z dne 20. 1. 2012 prvi
toženi stranki Bekimu Osmanoski postavilo začasnega zastopnika Radmila Jecića,
odvetnika v Kopru, Cesta Zore Perello Godina 2.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s četrto
točko drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo prvo toženo stranko zastopal v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2012
IV P 665/2010
Os-1336/12
Okrožno sodišče v Kranju je v pravdni
zadevi tožeče stranke Petra Rezar, Sebenje
38, Križe, ki ga zastopa odv. Renata Godnjov Špik iz Tržiča, zoper toženo stranko
Eleno Rezar, Sebenje 38, Križe, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mld. otroka, določitve
preživnine in stikov, na podlagi 82. člena
ZPP sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke Elene Rezar, Sebenje 38, Križe, sedaj
neznanega prebivališča, se postavi Marjeta
Hudovernik, odvetnica v Kranju, Likozarjeva
ulica 13, Kranj.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala v celotnem pravdnem postopku
med njo in tožečo stranko oziroma dokler
tožena stranka sama ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem ali dokler pristojni
Center za socialno delo ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 2012
I 339/2009
Os-1620/12
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št. I 339/2009 z dne 3. 3. 2011
v izvršilni zadevi upnika Marka Tomazin,
Zabreznica 35/g, Žirovnica, ki ga zastopa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
odvetnik Janez Kikel, Cankarjeva cesta 1,
Tržič, proti dolžniku Arifu Mulalić, Cesta na
Loko 9, Tržič, zaradi izterjave 1.169,81 EUR
s pp, je sodišče postavilo dolžniku Arifu Mulaliću, Cesta na Loko 9, Tržič, 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 na nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 2012
P 435/2011
Os-5512/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Mirele Žban, Obrtniška cesta 11, Trbovlje, ki jo zastopa Mitja
Bartenjev, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo
stranko: 1. Perparim Ukzmaili, neznanega
bivališča, in 2. mld. Dejan Žban, Obrtniška
cesta 11, Trbovlje, ki ga zastopa skrbnik za
posebni primer Milivoj Milojević, Obrtniška
cesta 11, Trbovlje, zaradi izpodbijanja očetovstva, dne 28. oktobra 2011 sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke
se imenuje odvetnica Anka Kenda Oražem,
Trdinova ulica 5, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2011
In 1448/2004
Os-1395/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva c. 19, Ljubljana, proti dolžniku
Janezu Aljaž, neznanega bivališča, zaradi
izterjave 0,00 EUR s pp, v izvršilni zadevi
upnika Prhaj Tomaža, Ponikve 96, Videm
Dobrepolje, ki ga zastopa odvetnik Vanja
Radanovič iz Ljubljane, proti dolžniku Aljaž
Janezu, neznanega bivališča, zaradi izterjave 26.368,91 EUR s pp, v izvršilni zadevi
upnika Republika Slovenija – Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, proti dolžniku
Aljaž Janezu, neznanega bivališča, zaradi
izterjave 39,300,78 EUR s pp, zaradi izterjave 13.888,18 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku v vodilni izvršilni zadevi
In 1448/2004 in v vseh pristopnih izvršilnih
zadevah, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Ivan Šalinović, Kotnikova 32, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2011
VL 157232/2010
Os-1491/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria, ki ga zastopa
Odvetništvo Starman Velkaverh, Ferrarska
ulica 12, p.p. 126, Koper – Capodistria –
dostava,, proti dolžniku: Danielu Zolar, Stanečka vas 25, Majšperk, zaradi izterjave
5.999,41 EUR, sklenilo:

dolžniku Danielu Zolar, Stanečka vas 25,
Majšperk, 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.
Maja Majnik Breghus, Aškerčeva ulica 16,
Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2012
VL 126717/2010
Os-1506/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Marta Goričan, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžnici Sabini Kokalj, Ljubljanska
cesta 70, Domžale, ki jo zastopa odv. Luka
Brezovec, Štefanova ulica 15, Ljubljana, zaradi izterjave 911,39 EUR, sklenilo:
dolžnici Sabini Kokalj, Ljubljanska
cesta 70, Domžale, 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.
2. Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Luka Brezovec, Štefanova ulica 15,
Ljubljana.
3. 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 9. 12. 2011
VL 193750/2011
Os-1513/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Lojzetu
Mihelač, Murnova ulica 4, Ljubljana, ki ga
zastopa zak. zast. odv. Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica 17, Ljubljana, zaradi
izterjave 326,65 EUR, sklenilo:
dolžniku Lojzetu Mihelač, Murnova
ulica 4, 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
odv. Marina Ferfolja, Slomškova 17, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2012
VL 154674/2010
Os-1514/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartin-
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ska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji,
o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana,
protidolžnici Mateji Drenšek, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, zaradi izterjave
145,61 EUR, sklenilo:
dolžnici Mateji Drenšek, Ljubljanska
cesta 80, Domžale se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Jožica Mlinarič, Slamnikarska 14, 1240
Domžale.
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 11. 1. 2012
VL 115115/2008
Os-1536/12
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 dolžniku Martinu Alejandro
Lopez, Škofjeloška cesta 25, Medvode, ki
ga zastopa zak. zast. odv. Barbara Fatur,
Slovenska cesta 55B, Ljubljana, zaradi izterjave 164,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Martinu Alejandro Lopez, Škofjeloška cesta 25, Medvode, 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.
Barbara Fatur, Slovenska cesta 55 B, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2012
VL 153383/2011
Os-1599/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžniku Đevat Đaferi, Cesta Maršala
Tita 28, Jesenice, ki ga zastopa odv. Mojca
Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice, zaradi
izterjave 2.743,62 EUR, sklenilo:
dolžniku Đevat Đaferi, Cesta Maršala
Tita 28, Jesenice, 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.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2012
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VL 164368/2011
Os-1641/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Nikolu
Radošević, Prušnikova ulica 4, Ljubljana –
Šentvid, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odv. Mojca Dvoršek, Trg OF 14, Ljubljana;
Dragani Radošević, Prušnikova ulica 4,
Ljubljana – Šentvid, ki jo zastopa zakonita
zastopnica odv. Mojca Dvoršek, Trg OF 14,
Ljubljana, zaradi izterjave 15.907,19 EUR,
sklenilo:
dolžnikoma Nikoli Radošević, Prušnikova ulica 4, Ljubljana – Šentvid; Dragani
Radošević, Prušnikova ulica 4, Ljubljana –
Šentvid, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Dvoršek, Trg OF, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnika ali njun
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2012
VL 170737/2011
Os-1642/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Kluna
Faton, Tovarniška cesta 2c, Ajdovščina, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik, začasni zastopnik Bruno Krivec, Gregorčičeva 42, Ajdovščina, zaradi izterjave 12.780,79 EUR,
sklenilo:
dolžniku Kluna Faton, Tovarniška
cesta 2c, Ajdovščina, 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
Bruno Krivec, Gregorčičeva ulica 42, Ajdovščina.
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 18. 1. 2012
VL 114723/2011
Os-1643/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, proti dolžniku Željku Aničić, Glavni
trg 43, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odv.
Andreja Pikl, Šolska ulica 9, Slovenj Gradec,
zaradi izterjave 2.237,79 EUR, sklenilo:
dolžniku Željku Aničić, Glavni trg 43, Slovenj Gradec, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
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postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Andreja Pikl, Šolska ulica 9, Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2012
VL 142290/2009
Os-1668/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice: NLB Leasing d.o.o.
Ljubljana, Šlandrova ulica 2, Ljubljana – Črnuče, proti dolžniku: Ejub Bašič, Sostrska
cesta 19, Ljubljana – Dobrunje, ki ga zastopa zač. zast. odv. Irena Ferme, Dalmatinova
4, Ljubljana, zaradi izterjave 2.336,94 EUR,
sklenilo:
dolžniku Ejub Bašič, Sostrska cesta 19,
Ljubljana - Dobrunje, 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. Irena Ferme, Dalmatinova 4, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2012
VL 5621/2009
Os-1205/12
To sodišče je po sodniku Simonu Došnu, v izvršilni zadevi upnika KBM-Leasing
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki
ga zastopa Janko Jerman, odvetnik v Mariboru in ostali, zoper dolžnika: Božo Pečnik,
Ludranski vrh 8, Črna na Koroškem, zaradi
izterjave denarne terjatve, sedaj neznanega prebivališča, na podlagi 4. in 5. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi
s 15. členom ZIZ, sklenilo:
dolžniku Pečnik Božu, nazadnje stanujočem Ludranski vrh 8, Črna na Koroškem,
sedaj neznanega prebivališča, se kot začasna zastopnica določi Karla Pajnik, odvetnica iz Slovenj Gradca, Sejmiška cesta 4,
Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 1. 2012

Oklici dedičem
D 437/2011
Os-1182/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Cvetki
Apat, rojeni Čater, hčeri Jožefa, rojeni 27. 3.
1960, državljanki Republike Slovenije, razvezani, umrli 25. 6. 2011, nazadnje stanujoči
Na okopih 2B, Celje.

Zapustnica oporoke ni napravila, zato
je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustničina zakonita dediča prvega dednega
reda mladoletni sin Uroš Apat in mladoletna
hči Maja Apat sta se po zakonitemu zastopniku odpovedala dedovanju po zapustnici.
V konkretnem primeru tako pridejo kot dediči v poštev zakoniti dediči drugega (starši,
bratje in sestre oziroma nečaki) ali tretjega
(stari starši, tete in strici oziroma bratranci
in sestrične) dednega reda, ki pa sodišču
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu
z 9. členom Zakona o dedovanju postala
lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2012
D 32/2012
Os-1684/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Vidi
Ogorevc, rojeni Grčar, hčeri Jožefa, rojeni
8. 5. 1920, državljanki Republike Slovenije,
vdovi, umrli 12. 12. 2011, nazadnje stanujoči
Ulica bratov Vošnjakov 8, Celje.
Po zapustnici je nastopilo dedovanje na
podlagi oporoke. O veljavnosti oporoke se
morajo izjaviti dediči, ki bi za dedovanje po
zapustnici prišli v poštev, če bi nastopilo zakonito dedovanje. V konkretnem primeru so
to dediči II. dednega reda, saj je zapustnica
bila vdova in ni imela potomcev. Med dediči
II. dednega reda so med drugimi tudi sestra Frančiška Valeniš, za katero sodišču ni
znano, če je še živa in mu tudi ni znan njen
naslov oziroma mu niso znani njeni osebni
podatki, ter nečaka Viktor Grčar in Marta,
za katera sodišču osebni podatki, prav tako
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 2. 2012
D 159/2011
Os-1685/12
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Karlu
Jakobu Ottu Garzarolli, roj. 25. 9. 1894, nazadnje stalno bivajoč v Avstriji, Klosterwiesgasse 74, Gradec, ki je umrl dne 11. 9.
1964.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki
o imenih in naslovih dedičev, poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Karlu Jakobu Ottu Garzarolli, naj
se priglasijo pri tem sodišču v roku enega
leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 21. 2. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
D 17/2012
Os-1243/12
Pred okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pok. Jakobu
Jaksetiču, pok. Primoža, Trpčane 42, nato
neznano kje, roj. 25. 4. 1896, ki je umrl dne
26. 4. 1966 (razglasitev za mrtvega).
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v roku enega
leta od objave tega oklica priglasijo sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 1. 2012
D 245/2011
Os-1623/12
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Leban Janezu, roj.
28. 5. 1946, EMŠO: 2805946500742, davčna št. 66939470, upokojencu, poročenem,
drž. RS, nazadnje stanujočem na naslovu
Ulica XXX. Divizije 4, Portorož, in umrlem
dne 6. 8. 2011. Pismene oporoke ni zapustil, dediči: zap. vdova, zap. hči in zap. sin
pa so sodišču povedali, da ima zapustnik
še enega sina v Ljubljani, za katerega pa ni
nobenih znanih podatkov. Zapustnik je bil
lastnik naslednjega premoženja:
a) solastniškega deleža do 1/2 nepremičnine, posamezni del št. 14, v stavbi št. 3605,
k.o. 2631 – Portorož,
b) denarnih sredstev na transakcijskem
računu pri Banki Koper d.d.
Zap. vdova je v zapuščino priglasila terjatev za poplačilo kredita po pok. Leban
Janezu.
Sodišče ne razpolaga s podatki o še
enem zapustnikovem sinu iz Ljubljane. Zato
pozivamo zapustnikovega sina, da se priglasi sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 2. 2012

Oklici pogrešanih
N 14/2011
Os-5600/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predlagateljice Vilme Bilc, Knežak 6a,
6253 Knežak, vodi nepravdni postopek za
razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer za Antona Sedmaka, Koritnice 12, 6253
Knežak. Iz dopisa Župnijskega urada Knežak
izhaja, da naj bi bil pogrešani Anton Sedmak rojen že pred letom 1818. Zadnji znani
podatek o pogrešanem pa predstavlja vpis
lastninske pravice v zemljiški knjigi na parceli
št. 1889/0, k.o. 2510 – Koritnice, na podlagi
kupne pogodbe z dne 10. 8. 1924, od njegovega rojstva pa je preteklo že več kot 70 let
in je glede na datum njegovega rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza
o njegovi smrti ni, sodišče poziva vse, ki vedo
kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega
Antona Sedmaka, da v roku 3 mesecev od
objave tega oklica to sporočijo sodišču ali
skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 11. 2011

N 17/2011
Os-5802/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagateljic Irene Ujčič, Račice 72, Podgrad, in Valnee Duka, Kvedrova
cesta 2, Koper, vodi nepravdni postopek
za razglasitev pogrešanega za mrtvega, in
sicer za Draga Karla Kreseviča, roj. 1. 5.
1925, na naslovu Račice 48, sedaj neznanega bivališča, prej stanujoč 2659 15th Ave,
Kalifornia, San Francisco, ZDA. Pogrešani
naj bi v letu 1947 ali 1948 odšel v Ameriko,
od takrat se nikoli več ni vrnil v Slovenijo. Mati predlagateljic je za pogrešanega
poizvedovala na Rdečem križu, vendar ni
uspela pridobiti nobene informacije. Od leta
1970 dalje ni nikakršnega podatka, da bi bil
živ. Tudi domačini o pogrešanem niso vedeli povedati ničesar. Od njegovega rojstva
je preteklo že več kot 86 let in je glede na
datum rojstva verjetno, da ni več živ, vendar
listinskega dokaza o njegovi smrti ni, sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Draga Karla
Kreseviča, da v roku 3 mesecev od objave
tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče
30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 12. 12. 2011
N 22/2011
Os-1423/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagatelja Boštjana Jaksetiča, Trpčane 26, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa poobl. Tatjana Udovič, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešane za
mrtvo, in sicer za Terezo Jaksetič (Trpčane
2), sedaj neznanega bivališča. Iz izpiska iz
matičnega registra o rojstvu Tereze Jaksetič
izhaja, da je bila rojena 13. 3. 1879, staršema Ivanu Hrvatinu in Marjeti, roj. Hrvatin,
zadnji znani podatek o pogrešani pa je vpis
dosmrtnega užitka v njeno korist na p. št.
*29/2 in 36/1, k.o. 2544 Trpčane, ki je bil
izvršen na podlagi izročilne pogodbe z dne
28. 6. 1909, pod Dn št. 743/9. Od njenega
rojstva je preteklo več kot 70 let in je glede
na datum rojstva verjetno, da ni več živa,
vendar listinskega dokaza o njeni smrti ni.
Sodišče zato poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane Tereze
Jaksetič, da v roku 3 mesecev od objave
tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici
za poseben primer Vivjani Dekleva, Topolc
2, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 2. 2. 2012
N 23/2011
Os-1424/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagatelja Jožeta Udoviča,
Trpčane 44a, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa poobl. Tatjana Udovič, vodi nepravdni
postopek za razglasitev pogrešanega za
mrtvega, in sicer za Martina Jaksetiča (Trpčane 2), sedaj neznanega naslova. Iz krstnega lista Župnijskega urada Podgraje za
pokojnega Martina Jaksetiča izhaja, da se
je rodil 10. 10. 1850, zadnji znani podatek
o pogrešanem pa je vpis dosmrtnega užitka v njegovo korist na nepremičninah, k.o.
2544 Trpčane, ki je bil izvršen na podlagi
izročilne pogodbe z dne 28. 6. 1909, pod Dn
št. 743/9. Od njegovega rojstva je preteklo
več kot 70 let in je glede na datum rojstva
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verjetno, da ni več živ, vendar listinskega
dokaza o njegovi smrti ni. Sodišče zato poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju
ali smrti pogrešanega Martina Jaksetiča, da
v roku 3 mesecev od objave tega oklica
to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Vivjani Dekleva, Topolc 2, 6250
Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku
navedenega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 2. 2. 2012
N 28/2011
Os-1666/12
Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku
nepravdni postopek, da se Janiček Franci,
rojen 1. 3. 1946, stanujoča Aljaževa ulica 3,
Jesenice, razglasi za mrtvega.
Janiček Franci je pogrešan od 8. 12.
1961. Od takrat ni več glasu o njem. Pogrešani osebi je bila kot skrbnica za posebni
primer postavljena Barbara Slamink, Titova
1a, Jesenice.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, prav tako pa
pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in
o njegovem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču na Jesenicah oziroma skrbnici pogrešanega za posebni primer, v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 2. 2012
N 46/2011
Os-5725/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Sadika Sadikaja,
Lukežiči 19, Renče, postopek za dokazovanje smrti, in sicer Krpan Gvido oziroma
Kerpan Guido, pok. Andreja, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Nova Gorica.
O Krpan Gvidu oziroma Kerpan Guidu
razen podatka, da se je rodil dne 9. 10.
1882, v Renčah, da je umrl dne 12. 12. 1907
in da iz evidenc ni razvidno, da bi sklenil zakonsko zvezo oziroma da bi imel otroke, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o smrti Krpan Gvida oziroma Kerpan Guida, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega meseca po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče potrdilo smrt
na podlagi predloženih podatkov.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 12. 2011
N 1/2012
Os-1099/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji
oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke: Karoline Flego, Belinghurst
1685, Doch. Sud. Avellandea Aires, Argentina, za mrtvo.
Pogrešana Karolina Flego, roj. Seražin,
je bila rojena 23. 8. 1904, v Kazljah, očetu
Francu in materi Mariji. Karolina Flego se
je odselila v Argentino. Njeno zadnje znano
bivališče je na naslovu Belinghurst 1685,
Doch. Sud. Avellandea Aires, Argentina.
Drugih podatkov o pogrešani ni.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
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v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2012
N 2/2012
Os-1100/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne
udeleženke: Amalije Savičevič, Belinghurst
1685, Doch. Sud. Avellandea Aires, Argentina, za mrtvo.
Pogrešana Amalija Savičevič, roj. Seražin, je bila rojena 29. 5. 1902, v Kazljah,
očetu Francu in materi Mariji. Amalija Savičevič se je odselila v Argentino. Njeno zadnje znano bivališče je na naslovu Belinghurst 1685, Doch. Sud. Avellandea Aires,
Argentina. Drugih podatkov o pogrešani ni.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2012
N 3/2012
Os-1101/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji
oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke: Alojzija Vran, Calle Earnes
1896 C/de, Graham S. Gordaon Florida,
F.G.N.G.B.M, Argentina, za mrtvo.
Pogrešana Alojzija Vran je bila rojena
2. 12. 1913, v Kazljah, očetu Janezu in
materi Ivani, roj. Majcen. Alojzija Vran se
je odselila v Argentino. Njeno zadnje zna-
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no bivališče je na naslovu Calle Earnes
1896 C/de, Graham S. Gordaon Florida,
F.G.N.G.B.M, Argentina. Drugih podatkov
o pogrešani ni.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2012
N 5/2012
Os-1492/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja: Edvarda
Lazar, Prade – Cesta XI. 4, Koper, ki ga
zastopa Janez Starman, odvetnik v Kopru,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca:
Martina Mihalič, pok. Ivana, Ocizla 12, Kozina, za mrtvega.
Pogrešani Martin Mihalič je bil rojen
22. 10. 1837, očetu Ivanu in materi Mariji,
roj. Gobina. Njegovo zadnje znano bivališče
je na naslovu Ocizla 12. Drugih podatkov
o pogrešancu ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 2. 2012
N 6/2012
Os-1493/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Edvard
Lazar, Prade – Cesta XI. 4, Koper, ki ga
zastopa Janez Starman, odvetnik v Kopru,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
Matija Mihalič, pok. Ivana, Ocizla 12, Kozina, za mrtvega.

Pogrešani Matija Mihalič je bil rojen
24. 1. 1824, očetu Ivanu in materi Mariji,
roj. Gobina. Njegovo zadnje znano bivališče
je na naslovu Ocizla 12. Drugih podatkov
o pogrešancu ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 2. 2012
N 52/2011
Os-1442/12
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu vodi
pod opr. št. N 52/2011 na predlog predlagateljic Hilda Pečolar, Samostanska ulica 6,
Radlje ob Dravi, in Marjetka Erjavc, Zg. Vižinga 35, Radlje ob Dravi, ki ju zastopa Sonja Ternik, odvetnica v Radljah ob Dravi,
zaradi razglasitve za mrtvega Mihaela Pinter, roj. pred letom 1914, zadnje prebivališče
ni znano.
Po navedbah predlagateljic je bil pogrešani Mihael Pinter stric Hilde Pečolar in brat
dedka Marjetke Erjavc. Padel naj bi med
drugo svetovno vojno, kar je tudi zadnja
vest o njem. Mihael Pinter je bil po podatkih predlagateljic rojen pred letom 1914, saj
je bil starejši brat od očeta Hilde Pečolar.
Njen oče je bil namreč rojen leta 1914. To
pomeni, da bi bil Mihael Pinter sedaj star
vsaj 98 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Slovenj Gradcu ali skrbnici za posebni primer Leopoldini Urisk, Šolska ulica 8, Muta,
v roku treh mesecev od objav tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 1. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Čižič Vesna, Nova ulica 16, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
50500060728, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑72
Domunkoš Sabina, Zrkovci 66, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500073504, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑88
Kropec Mateja, Roška ulica 37, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500024089, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑74
Kuhta Matej, Vodiška cesta 22, Vodice,
zavarovalno polico, št. 50500048253, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq‑326005
Novak Borut, Cankarjeva 5, Radenci,
zavarovalno polico, št. 70000012550 (FP
virtuoz), izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnl‑326010
Pfeifer Dejan, Ljubljanska ulica 25A, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500027081,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑69
Pfeifer Franjo, Globoka 2, Ljutomer, zavarovalno polico, št. 50500099370, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gny‑326022
Potrpin Irena, Vreskovo 15A, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 50500097615, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gno‑325982
Repec Jolanda, Pod lipami 20, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500111545, izdala zavarovalnica KD Življenje. gng‑325965
Rojko Robert, Spodnji Velovlek 6, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500099125, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnu‑325976
Stanko Janja, Lipovci 232, Beltinci, zavarovalno polico, št. 50500028808 (FP), izdala
zavarovalnica KD Življenje. gns‑325953
Stauber Sabina, Cesta na Bukovec 8,
Fram, zavarovalno polico, št. 50500062030,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gny‑325897
Šavel Uroš, Murski Črnci 28C, Tišina,
zavarovalno polico, št. 50500027368, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb‑325895
Turkuš Olena, Langusova ulica 136, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500094117, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn‑326033
Vučajnk Lidija, Sela pri Dobovi 102, Dobova, zavarovalno polico, št. 50500108502,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gno‑326007

Spričevala preklicujejo
Banić Miloš, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2006. gnu‑326026
Bauman-Blažič Marjetka, Žerjavka 5,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Ljubljana, izdano leta 1996. gnq‑325980
Bečić Armin, Borova vas 23, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika II. gimnazije Maribor, izdana leta 2008, 2009, 2010,
2011. m‑68
Behar Rifet, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika, izdala Poklicna grad-

bena šola Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1982. gnx‑325973
Benedik Nataša, Bobrova 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1999.
gnd‑325918
Bojčič Luka, Stražunska ulica 20, Maribor, spričevalo 2. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 2011. m‑67
Bratkovič Darja, Kajuhova 5, Poljčane,
diplomo Srednje kemijske šole Ruše, smer
kemik – kemijski tehnik, izdana leta 1985.
m‑76
Bučar Patricija, Cesta talcev 10A, Rače,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Rače, izdani
leta 2008, 2009. m‑77
Capuder Alja, Beblerjev trg 12, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnz‑325971
Casar Boštjan, Lukačevci 8, Moravske
Toplice, spričevalo 3. letnika Srednješolskega centra tehniško pedagoške usmeritve Murska Sobota – smer avtomehanik.
gnp‑326031
Casar Boštjan, Lukačevci 8, Moravske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra tehniško pedagoške
usmeritve Murska Sobota, izdano leta 1994.
gnq‑326030
Črešner Tim, Nasipna 92, Maribor, spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m‑79
Čuček Damjan, Smolinci 102, Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole Ptuj, smer avtoserviser, izdano leta
2007. m‑71
Dasko Robert, Na preloge 5, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo – zaključno
SKSMŠ Maribor, smer ključavničar, izdano
leta 1991. m‑86
Dežman Angie, Polica 15, Grosuplje, indeks, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana, leto izdaje 1987. gnm‑325984
Dudešin Ksenja, Leše 22, Tržič, diplomo
Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, št. 290.2, leto izdaje 1985. gno‑326032
Dvoršak Sandra, Trnovska vas 45A, Trnovska vas, spričevalo 3. letnika Srednje
prometne šole v Mariboru, izdano leta 2010.
m‑66a
Erlač Aljaž, Kamniška ulica 28, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 2009. m‑101
Erlač Žiga, Kamniška 28, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 2009. m‑102
Ferlič Irena, Zgornji Duplek 91, Spodnji Duplek, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1998.
gnk‑326036
Frlan Lucija, Podlipoglav 19C, Ljubljana
– Dobrunje, spričevalo – zaključno Osnovne šole Vič, št. 11910, izdano leta 2011.
gng‑326015
Frlan Lucija, Podlipoglav 19C, Ljubljana – Dobrunje, spričevalo 7. razreda OŠ
Sostro, št. 60305-346/2009-7, izdano leta
2009. gnf‑326016
Geršak Zmago, Križnarjeva pot 56,
Kranj, diplomo (specializacija) Fakultete za

organizacijske vede Kranj, izdana leta 2006.
gnr‑326029
Gogala Nives, Vesnaverjeva 4, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije Maribor, izdana
leta 1978, 1979, 1979. m‑106
Gombač Tomaž, Žirje 30, Sežana, spričevalo 3. letnika Srednje šole Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija, izdano leta 1999.
gnf‑325891
Gomzi Simon, Novinci 33B, Vitomarci,
spričevalo – zaključno Strojne šole Ptuj –
smer mehanik vozil, voznih sredstev, izdano
leta 1992. m‑84
Gorinešk Sandi, Ferkova ulica 15, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene in kozmetične šole v Mariboru –
smer zdr. tehnik, izdano leta 1998. m‑103
Gornik Janez, Ulica heroja Šaranoviča 10, Maribor, spričevalo – zaključno
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1998. m‑107
Gregorinčič Marijan, Mariborska cesta
13A, Ptuj, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene šole Maribor, smer gr. tehnik, izdano leta 1977. m‑90
Grohar Sanja, Tuga Vidmarja 2, Kranj,
spričevalo o poklicni maturi Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 2002.
gnx‑325977
Habjanič Jožef, Zgornje Gruškovje 59,
Podlehnik, spričevalo – zaključno Srednje
gradbene šole – poklic tesar opažev, Maribor, izdano leta 2002. m‑104
Halavać Almir, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc,
Ljubljana. gnj‑325987
Hobel Urška, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in obvestilo o opravljenih predmetih na maturi Gimnazije Poljane, izdani leta 2007 in 2009.
gnd‑325893
Hobel Urška, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Aškerčeve Gimnazije. gnc‑325894
Hodnik Jernej, Iršičeva 12, Celje, obvestilo o uspehu na maturi ŠCC – srednje šole
za storitveno dejavnost in logistiko, izdano
leta 2010. gnn‑325958
Hojnik Vili, Prežihova 7, Maribor, diplomo
SKSMŠ Maribor, smer strojni tehnik, izdana
leta 1989. m‑81
Horvat Martina, Dornava 38, Dornava,
spričevalo o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole Juge Polak Maribor, št. 44,
izdano leta 2008. gnl‑325960
Jeranče Karmen, Cesta na Lenivec 6B,
Sežana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
teh. strok in os. storitev, izdano leta 1987.
gnm‑325959
Jurkic Asja, Via del Farnetello 83, 34128
Trst, Italia, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1994. gnr‑325954
Jurkic Asja, Via del Farnetello 83, 34128
Trst, Italia, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1994. gnq‑325955
Kaloh Tadej, Ruperče 34B, Malečnik,
spričevalo 3. letnika in zaključni izpit 3. letnika Srednje strojne šole Maribor, smer finomehanik, izdani leta 2005, 2005. m‑93
Kešnar Blaž, Gabrsko 57E, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje tehniške in
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poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2002.
gng‑325915
Kešnar Blaž, Gabrsko 57E, Trbovlje,
spričevalo 2. letnika Srednje tehniške in
poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2003.
gnf‑325916
Kešnar Blaž, Gabrsko 57E, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške in
poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2004.
gne‑325917
Kittl Marija, Selnica ob Muri 128B, Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu Grad.
teh. šole v Mariboru, poklic grad. tehnik,
izdano leta 1979. m‑70
Kladnik Barbara, Prečna ulica 11, Radomlje, spričevalo 3. in 4. letnik gimnazije,
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, izdani leta 2009 in 2011. gnb‑325995
Kmetec Anja, Stepinšnikova ulica 20,
Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo Srednje šole Slovenska Bistrica – smer
ekon. tehnik, izdano leta 2006. m‑94
Kokalj Katarina, Osredke 42, Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol, Ljubljana, izdano leta 1981,
izdano na ime Merela Katarina. gnc‑325994
Kolarič Darko, Sp. Ščavnica 19C, Gornja Radgona, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
SERŠ v Mariboru, izdani leta 1991, 1992,
1995. m‑97
Kolenc Luka, Povšetova ulica 61, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdani leta 2007 in 2008.
gnc‑325969
Kopič Maja, Kardeljeva 51, Maribor, spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni maturi Srednje ekonomske šole Maribor, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2009, 2009.
m‑75
Kornet Matjaž, Sela 4, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo – zaključno IKŠ Maribor, smer oblikovalec kovin in opravljalec
strojev, izdano leta 1987. m‑87
Kotnik Leonida, Kot pri Prevaljah 26,
Prevalje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2000.
gnj‑326012
Kotnik Leonida, Kot pri Prevaljah 26,
Prevalje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2001.
gni‑326013
Kovač Miroslav, Segovci 28A, Apače,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne in tekstilne šole Murska Sobota, št. I-567, izdano
leta 1996. gnp‑325981
Kramar Maja, Mekotnjak 3, Ljutomer,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2011.
gnw‑326024
Kržišnik Tomaž, Stranska vas 29A, Dobrova, indeks, št. 12130084110, izdal Šolski
center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. gni‑325888
Lazić Damir, Medvoška cesta 18, Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gostinske šole, Ljubljana, izdani leta 2001 in
2002. gnk‑325986
Llimoni Biserka, Trg Franca Fakina 25,
Trbovlje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdana
leta 1980, 1981, 1982, 1983. gnv‑326000
Lorger Polona, Kidričeva cesta 82, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo – zaključno Srednje trgovske šole Maribor, smer
prodajalec, izdano leta 2002. m‑85
Mašić Robert, Jakčeva ulica 16, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje elektro
šole, izdano leta 1990. gnz‑326021
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Meh Alenka, Koroška 7D, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 1986,
1987. gnw‑325999
Milović Jasmina, Črnomeljska cesta 21,
Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2009. gnz‑325996
Muratćehajić Said, Kozarac, Kozarac,
BiH, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje šole Franc Leskovšek Luka, Litostroj Ljubljana, izdana leta
1986, 1987, 1988 ter diploma, izdana 1988.
gnz‑325983
Murgelj Miša, Na bazenu 5, Prebold,
spričevalo 4. letnika I. gimnazije Celje, splošna, izdano leta 2011. m‑96
Najdenov Robert, Ljubljanska cesta 87,
Domžale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole v Domžalah, izdana leta
1998,1999 in 2000. gnd‑326018
Nemec Drago, Ritoznoj 65A, Slovenska
Bistrica, maturitetno spričevalo Srednje gozdarske šole v Postojni, izdano leta 1978.
gnc‑325919
Oštrš Denis, Pesnica 44, Zgornja Kungota, spričevalo – zaključno SKR šole v Mariboru – poklic – oblikovalec kovin, izdano
leta 1998. m‑66
Pajić Sanela, Ulica heroja Zidanška 6,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2011. m‑95
Pegan Andreja, Zavino 11, Branik, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 2009. gnf‑325966
Pelan Erika, Štorje 1 a, Sežana, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole Srečka Kosovela v Sežani, izdano leta 2005.
gnw‑325974
Pelengič Božena, Gradnikove brigade 27, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika
in maturitetno spričevalo Gimnazije Nova
Gorica, izdani leta 2008, 2008. gnr‑326004
Peranić Rosana, Cesta Dolomitskega
odreda150, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in
3. letnika Center poklicnih strokovnih šol,
Ljubljana, izdana leta 1988, 1989 in 1990.
gnd‑325993
Podčedenšek Anton, Pečovje 29C,
Štore, maturitetno spričevalo Srednje pedagoške šole Celje, izdano leta 1983.
gnp‑326006
Polak Matjaž, Slomškova 10, Lenart v
Slov. goricah, diplomo Srednje trgovske šole
Maribor – ekon. komercialni tehnik, izdana
leta 1991. m‑99
Polak Matjaž, Slomškova 10, Lenart v
Slov. goricah, diplomo Gradbene sred. šole
Borisa Kraigherja Maribor – slikopleskar, izdana leta 1998. m‑98
Puljić Sandi, Pod Primožem 5, Pivka, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Postojna, št. I-E/1400, izdano leta 2009.
gnh‑326014
Purgaj Jože, Spodnji Jakobski dol 54,
Jakobski Dol, indeks, od 1. do 4. letnika, št.
III-363/178, izdala Kadetska šola za miličnike, leto izdaje 1991. gnx‑326002
Purgaj Jože, Spodnji Jakobski dol 54,
Jakobski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole za miličnike, izdano leta
1991. gns‑326003
Radović Dejan, Limbuška 50, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik,
izdano leta 1999. m‑73
Razinger Nina, Pod gozdom 2, Kovor,
Tržič, spričevalo o poklicni maturi ESIC –
Kranj, izdano leta 2011. gnz‑325896

Razinger Nina, Kovor, Pod gozdom 2,
Tržič, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2009. gny‑325972
Regojević Aleksander, Borova vas 7, Maribor, spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole Juge Polak, izdano leta
2002. m‑91
Ritlop Tina, Pot k jelšam 1, Hoče, indeks,
št. F0026659, izdala Filozofska fakulteta
Maribor. m‑105
Rogo Mersida, Jenkova 9, Velenje, indeks, št. 81507702, izdala Ekonomska poslovna fakulteta, Maribor, izdan na priimek
Hasić, leto izdaje 1995. gne‑325967
Rojc Ljubomir, Gosposvetska 71, Maribor, maturitetno spričevalo TESTŠ Maribor,
smer strojništvo, izdana leta 1976. m‑80
Sabati Mateja, Majšperk 24A, Majšperk,
spričevalo o poklicni maturi in obvestilo o
poklicni maturi Srednje ekonomske šole
Slovenska Bistrica, izdani leta 2004, 2004.
m‑92
Salak Drago, Cesta dveh cesarjev 90,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007. gnj‑325887
Sojč Renata, Lopata 24C, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Borisa Kidriča
Celje, št. 385, izdano leta 1989. gnx‑325898
Spačal Aljoša, Ulica 9. septembra 129,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika
Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 2000. gno‑325882
Stakne Tonika, Slatina 30C, Šmartno ob
Paki, spričevalo – zaključno Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec – smer administrativni tehnik. gnj‑326037
Šorli Bojana, Srednje Bitnje 105, Žabnica, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje,
izdano leta 1980, izdano na ime Osojnik.
gnh‑325964
Šraj Šimen, Ulica Mihe Zidanška 9, Limbuš, spričevalo 4. in 7. razreda OŠ Rado
Robič Limbuš, izdano leta 2007, 2010.
m‑100
Štumperger Andrej, Rošnja 5D, Starše,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje živilske
šole Maribor, smer živilski tehnik, izdano leta
1991, 1992. m‑82
Tavčer Žiga, Pondor 10, Tabor, spričevalo 3. in 4. letnika ter obvestilo o poklicni
maturi Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 2009. gno‑325957
Tavželj Luka, Strahomer 29, Ig, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških strok
Šiška, izdano leta 2009. gnx‑325998
Tesić Danijela, Kojsko 63, Kojsko, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica (Trgovska šola), izdana leta 2004, 2005, 2006.
gni‑325963
Tomašić Zlatko, Železna gora, 42312
Štrigova, Hrvaška, spričevalo – zaključno
Poklicne gradbene šole Ivan Kavčič, izdano
leta 1980. gnl‑326035
Topolovec Marija, Zg. Leskovec 9D,
Zgornji Leskovec, spričevalo o zaključnem
izpitu Trgovske šole Ptuj, izdano leta 1981.
m‑78
Valjak Doroteja, Turjanci 8, Radenci,
spričevalo 1. konferenčnega obdobja 2.
letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, program tehnik oblikovanja, izdano leta
2008/2009. gnj‑325962
Velikanje Manuela, Rudarska 43 a, Idrija, indeks, št. 18010740, izdala Filozofska
fakulteta. gnt‑326027
Veselič Ines, Adlešiči 9, Adlešiči, preklic
študentske izkaznice, št. 21080611, izdala
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FDV, objavljenega v Uradni list RS, št. 12/12,
pod oznako GNR-325629. gnf‑325991
Vodovnik Nejc, Vransko 89, Vransko,
spričevalo 4. letnika in obvestilo o uspehu
na maturi I. gimnazije v Celju i, izdano leta
2007. m‑89
Vovčko Anže, Prešernova 53, Ra
domlje, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika Srednje ekonomske šole, Ljubljana.
gnh‑325989
Vrh-Curk Klavdija, Dolga Poljana 3A, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne in obutvene šole Kranj, izdano leta
1991, izdano na ime Vrh. gnk‑326011
Vuković Mara, Goriška ulica 1, Celje,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Celje. gnu‑326001
Zajc Simona, Einspielerjeva ulica 11, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za računalništvo (zdaj Gimnazija Vič),
izdani leta 1987 in 1988. gnr‑326008
Zajec Maja, Milana Majcna 12, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 2000.
gnm‑326009
Žalik Teodor, Ulica Štefana Kovača 12,
Turnišče, maturitetno spričevalo Srednje
glasbene in baletne šole, Konzervatorij Maribor, izdano leta 2009. gni‑325988

Drugo preklicujejo
Antolović Tomislav, Korte 17, Izola – Isola, pooblastila, št. VV 340, O 109, JJ 611,
LL 175, MM 383, AA 490, izdala Uprava za
pomorstvo Koper. gns‑326028
Anžič Klara, Aškerčeva 12, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61240065, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m‑108
Bergant Žiga, Vaška pot 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnk‑325961
Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, licence št. 008133/008, št.
008133/002 in št. 008133/005. gnc‑326019
Dizdarević Ibrahim, Župančičeva 7,
Domžale, certifikat Šolskega centra Celje,
številka IZO – 07/956, leto izdaje 2007.
gnn‑325883
Draksler Petra, Hafnerjevo naselje 90, Škofja Loka, študentsko izkaznico,

št. 31250064, izdala Fakulteta za farmacijo.
gns‑325978
Končan Sanja, Peč 8, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19541202, izdala
Ekonomska fakulteta. gnm‑325884
Kranjc Andraž, Hotederšica 116, Hotedršica, vozno karto, izdajatelj AVRIGO, Nova
Gorica, poslovalnica Idrija, št. 1101613.
gny‑325997
Kraševec Simon, Cesta bratstva in enotnosti 126, Metlika, študentsko izkaznico, št.
63020090, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnq‑325930
Kristan Pavel Celarc, Sela na Krasu
49A, Kostanjevica na Krasu, vozno karto,
št. 1110045, izdal Avrigo d.d. gnx‑326023
Kržišnik Primož, Pod gozdom 19, Horjul, študentsko izkaznico, št. 63040082,
izdala Fakulteta za računalništvo in fiziko.
gng‑325890
LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljub
ljana, licenco Skupnosti za opravljanje mednarodnega avtobusnega prevoza potnikov v cestnem prometu, št.
GE004231/05625, veljavnost od 24. 8.
2009 do 24. 8. 2014, imetnik licence BUS
d.o.o. gnp‑325985
Mihelčič Anja, Zlatek 8, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. gne‑325892
Mirt Matejka, Dolenji Leskovec 66, Brestanica, študentsko izkaznico, št. 04040039,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnv‑325975
Pečar transport d.o.o., Višnja vas 2, Vojnik, potrdilo za voznika Elmina Osmanović
(nedržavljan EU), veljavno od 26. 4. 2008
do 16. 7. 2008, št. 5875, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje
2008. gnw‑325899
Pečnik Andreja, Gunte 8, Krško, študentsko izkaznico, št. 19469279, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gng‑325990
Pečnik Betka, Ranca 8, Pesnica pri Mariboru, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj
Ministrstvo za promet, št. 619397, leto izdaje 2006. gnp‑325956
Pergovnik Darja, Ravne 128, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 18090776, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gne‑325992
Petrišič Tomaž, Preglov trg 3, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje strojne
in kemijske šole, izdano 2011. gnv‑325925

Št.

18 / 9. 3. 2012 /

Stran

501

Resnik Rok, Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19391214,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnr‑325979
Robert Šepec s.p., Mačji Dol 9, Velika Loka, dovolilnice za Turčijo/ tranzit – 3
DR, št. 700935 in BIH/3 DR, št. 1007127 in
1007128. gnx‑325952
S & J d.o.o., Srednja vas 6, Begunje na
Gorenjskem, licence, za vozila M.A.N., tip
17.232, reg. št. KR-FL-628, TAM, tip 260
T 26 BK, reg. št. KR-89-31L, TAM, tip 190
T 15 BK, reg. št. LJ-Y6-76S, datum izdaje
vseh 26. 7. 2010, veljavne do 26. 7. 2015.
gnl‑325885
S & J d.o.o., Srednja vas 6, Begunje na
Gorenjskem, licence, za vozila mercedez
benz, tip actros 2643 S, reg. št. KR-85-60K,
M.A.N., tip H 37 TGA 35.430 8X4 BB, reg.
št. KR-41-02Z, TAM, tip 190 T 15 B, reg. št.
KR-15-91M, datum izdaje vseh 26. 7. 2010,
veljavne do 26. 7. 2015. gnk‑325886
Skledar Klemen, Lovnik 16, Poljčane,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
1001945. m‑83
Slak Jasna, Biška vas 33, Mirna Peč,
certifikat za maserja/maserko, izdan na ime
Jasna Bradač, veljavnost – neomejeno, izdajatelj VITA SANA, d.o.o., Medvode, št.
055/206/8150.001.5.1, izdan v Ljubljani,
20. 12. 2006. gnm‑326034
Transporti Draganovič Enes s.p, Cesta
ob železnici 4, Žalec, potrdilo za voznike
Nurkić Fahrudin, št. potrdila 008118/BGD133470/2008 od 9. 5. 2008, in Vrbanac Goran,
št. potrdila 003475/BGD13-2-5224/2009, od
6. 11. 2009. gnj‑325970
Trnovec Tomaž, Zgornje Pirniče 54,
Medvode, dovolilnico za tranzit UA 1891003
in RUS 544364. gnt‑325927
Uroš Šuštarič Ilić s.p., Cesta v Mestni
log 40, Ljubljana, licenco, št. 012515/023,
za vozilo Audi A4, z reg. oznako LJ CV-264,
veljavnost do 8. 4. 2016. gnf‑326020
Vidmar Tina, Perovo 54a, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 19526289, izdala
Ekonomska fakulteta. gnv‑326025
Vnuk Rajko, Trimlini 64 H, Lendava –
Lendva, študentsko izkaznico, št. 30015193,
izdala Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. gne‑326017
Žavbi Ana, Šlandrova ulica 23, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 63040185,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnh‑325889
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