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Javni razpisi
Ob-4939/12
Sprememba
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US,
v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 30. 11. 2011
potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih –
Program 2012 ter Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), GEN-I,
trgovanje in prodaja električne energije,
d.o.o., objavlja spremembo javnega razpisa
»Javni razpis URE-GEN-I-2012 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo
energijsko učinkovitost pri pravnih osebah
in podjetnikih« objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 47, dne 22. 6. 2012 (v nadaljevanju:
javni razpis).
Javni razpis se spremeni, kot sledi:
V 20. točki, ki se glasi »Skrajni datum za
izstavitev zahtevkov« se besedilo drugega
odstavka spremeni tako, da se sedaj glasi:
»V vlogi je treba časovno opredeliti predvideno dinamiko izdaje zahtevkov za izplačilo
nepovratnih sredstev. Skrajni datum za izdajo zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev po tem razpisu je 30. 9. 2013. Izplačila
za zahtevke, izdane po tem datumu, niso
več mogoča.«
Sprememba javnega razpisa se uporablja tudi za že odobrene vloge prijaviteljev
oziroma izdane sklepe o dodelitvi nepovratne spodbude ter za že sklenjene Pogodbe o sofinanciranju operacije. Spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani, http://www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/314.
GEN-I, d.o.o.
Št. 610-1/2012-150

Ob-4895/12

Popravek
V javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013
do 2015 sofinancirala Mestna občina Ljub
ljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 80, z dne 26. 10. 2012, se v 13. točki
popravi datum zaključka razpisa in se pravilno glasi:
13. Razpisni rok
Razpis se prične 26. oktobra 2012 in se
zaključi 9. decembra 2012.

Popravi se datum v točki 15.2 in se pravilno glasi:
15.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001
Ljubljana, do vključno 9. 12. 2012 (datum
poštnega žiga) kot priporočena pošiljka
v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani:
»Ne odpiraj – vloga: kultura – programi in
z obvezno navedbo osnovnega razpisnega
področja« (npr. A/ Uprizoritvene umetnosti,
ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno
področje predlagatelj oddaja vlogo).
Popravi se datum v točki 17.1 in se pravilno glasi:
17.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 11. decembra 2012. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Popravi se datum v drugem odstavku
točke 17.2 in se pravilno glasi:
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 9. decembra 2012.
Mestna občina Ljubljana
Št. 10030-726/2012/2
Ob-4870/12
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10, 4/11, 8/11 in 37/12), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08 in 99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 23/06 in 72/07) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja
javni razpis
pripravniških mest v šolah
za leto 2013
Predmet razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah,
osnovnih šolah s prilagojenim programom,
šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah,
dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot
izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja.
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A. Ministrstvo razpisuje 45 pripravniških
mest s sklenjenim delovnim razmerjem, na
podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na
pripravniškem mestu
A. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja, in so pridobili najmanj izobrazbo prve stopnje, oziroma raven
izobrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
A. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih pripravniških
mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na
podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem
redu uvrščeni na prvih 45 mest. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden
po naslednjih merilih:

Merilo

Možno
število točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem
ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, magistrskega dela, vaj, seminarskih nalog,
hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat izpolnjuje
vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
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Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali
na prejšnjih razpisih pripravniških mest v šolah in niso dosegli zadostnega števila točk za razporeditev na
pripravniško mesto.
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A. 3. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo,
za katero se bo pripravnik usposabljal, in
imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma
imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v šolo, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja.
A. 4. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika za obdobje 10 mesecev je
15.053 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki
(prevoz, prehrana, regres za letni dopust).
Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo
namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je
677.385 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije za leto
2013 v okviru proračunskih postavk 667210
Dejavnost osnovnega šolstva, 667410 Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno
406.431 EUR, skrbnik proračunskih postavk
je Boris Zupančič, ter 667610 Dejavnost srednjega šolstva in 667310 Dejavnost dijaških
domov, ocenjeno 270.954 EUR, skrbnica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
proračunske postavke je mag. Renata Zupanc Grom; konta: 4133 – tekoči transferi
v javne zavode in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki.
Obveznosti za proračunsko leto 2013 se
prevzamejo z odložnim pogojem, ki je sprejet in veljaven Proračun Republike Slovenije
za leto 2013, v katerem morajo, med drugim, biti namensko zagotovljena sredstva
za izpolnitev tega razpisa v letu 2013. Rok
za izpolnitev odložnega pogoja je določen
od dneva objave razpisa do 31. 12. 2012.
V primeru, da odložni pogoj do 31. 12. 2012
ni izpolnjen, velja da razpis v tistem delu,
ki se nanaša na prevzemanje obveznosti
s strani ministrstva v letu 2013, ni veljaven.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja
tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem
strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene
z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
A. 5. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Vloga se šteje za formalno popolno, če
vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah;
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti
opremljena s podatki o predvidenem mentorju, z ravnateljevim podpisom in potrjena
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni
v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole,
da se strinja z opravljanjem pripravništva in
zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
A. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – pripravništvo v šolah za leto
2013«, ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom kandidata, najkasneje do 11. 12.
2012. Prijava se šteje za pravočasno, če je
oddana priporočeno po pošti na zadnji dan
prijave, tj. 11. 12. 2012.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo
obravnavala in bodo zavržene.
A. 7. Odpiranje vlog
Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo predvido-
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ma v prostorih ministrstva potekalo 12. 12.
2012. Vloge bo odprla in ocenila komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje
minister za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport (v nadaljevanju: minister). Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi dokumenti določeni v A. 5. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo
razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja
kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v A. 6. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz A. 1. in A. 3. točke
razpisa in,
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegli zadostnega števila
točk, na podlagi meril določenih v A. 2. točki
razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister.
A. 8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo kandidati
obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog. Hkrati bodo
obveščeni tudi kandidati, ki ne bodo izbrani.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
A. 9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 31. 1.
2013, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 2.
2013, s polnim delovnim časom.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 15. 2. 2013. Če kandidat v roku,
določenim z razpisom (31. 1. 2013), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, razpisna
komisija na pripravniško mesto razporedi
kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodbe določi
v sklepu o izbiri in razporeditvi.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
B. Ministrstvo razpisuje 200 volonterskih
pripravniških mest, na podlagi pogodbe
o opravljanju volonterskega pripravništva
B. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene iz-
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obrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter
imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, in
so pridobili najmanj izobrazbo prve stopnje,
oziroma raven izobrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi prve stopnje.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
B. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki
bodo na podlagi objavljenih meril dosegli
večje število točk in bodo na prednostnem
vrstnem redu uvrščeni na prvih 200 mest.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo
izvedene po naslednjih merilih:

Merilo

Možno število
točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem
ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, magistrskega dela, vaj, seminarskih nalog,
hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat izpolnjuje
vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
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Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali
na prejšnjih razpisih pripravniških mest v šolah in niso dosegli zadostnega števila točk za razporeditev na
pripravniško mesto.
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Če bo na volontersko pripravništvo
v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih
volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati
lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v B.
5. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate
na volonterska pripravniška mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma
do objave naslednjega razpisa. Prednost
bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej
prispele.
B. 3. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo,
za katero se bo pripravnik usposabljal, in
imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma
imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v šolo, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja.
B. 4. Okvirna višina sredstev
Za mentorje pripravnikom so zagotovljena sredstva za dodatek za delo s pripravnikom. Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika volonterja za obdobje 10 mesecev je 418 EUR.
Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja
volonterskega pripravništva, je 83.600 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračun Republike Slovenije za leto 2013, v okviru proračunskih postavk 667210 Dejavnost osnovnega šolstva in 667410 Dejavnost zavodov
za usposabljanje, ocenjeno 50.160 EUR,
skrbnik proračunskih postavk je Boris Zu-
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pančič, ter 667610 Dejavnost srednjega šolstva in 667310 Dejavnost dijaških domov,
ocenjeno 33.440 EUR, skrbnica proračunske postavke je mag. Renata Zupanc Grom;
konta: 4133 – tekoči transferi v javne zavode
in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki.
Obveznosti za proračunsko leto 2013 se
prevzamejo z odložnim pogojem, ki je sprejet in veljaven Proračun Republike Slovenije
za leto 2013, v katerem morajo, med drugim,
biti namensko zagotovljena sredstva za izpolnitev tega razpisa v letu 2013. Rok za
izpolnitev odložnega pogoja je določen od
dneva objave do 31. 12. 2012. V primeru, da
odložni pogoj do 31. 12. 2012 ni izpolnjen,
velja da razpis v tistem delu, ki se nanaša na
prevzemanje obveznosti s strani ministrstva
v letu 2013, ni veljaven.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja
tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem
strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene
z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva
s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih
šolah ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
B. 5. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje volonterskega pripravništva
Vloga se šteje za formalno popolno, če
vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah;
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti
opremljena s podatki o predvidenem mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in da ni v kazenskem
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole,
da se strinja z opravljanjem pripravništva in
zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
Vloga, ki bo oddana po roku določenem
v B. 6. točki razpisa, mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah;
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti
opremljena s podatki o predvidenem mentorju, ravnateljevim podpisom, in potrjena
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in da ni v kazenskem
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.

Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole,
da se strinja z opravljanjem pripravništva in
zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
B. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne
odpiraj – volontersko pripravništvo v šolah
za leto 2013«, ter z imenom, priimkom in
polnim naslovom kandidata, najkasneje do
11. 12. 2012. Prijava se šteje za pravočasno,
če je oddana priporočeno po pošti na zadnji
dan prijave, tj. 11. 12. 2012.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo
obravnavala in bodo zavržene.
V primeru, da se za opravljanje volonterskega pripravništva prijavi manj kandidatov
kot je razpisanih mest, se bodo upoštevale
tudi vloge, ki bodo oddane po 11. 12. 2012.
B. 7. Odpiranje vlog
Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo predvidoma
v prostorih ministrstva potekalo 12. 12. 2012.
Če bo na volontersko pripravništvo v okviru
izbora razporejenih manj kandidatov kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bo razpisna komisija vloge za opravljanje volonterskega pripravništva poslane po 11. 12.
2012, odpirala sproti, glede na datum prispele vloge. Pri odpiranju vlog razpisna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna,
če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni
v točki B. 5. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku
8 dni od odpiranja kandidate pisno pozvala
k dopolnitvi vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v B. 6. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz točke B. 1. in B. 3. točke
razpisa in
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest ne bodo dosegli zadostnega števila
točk, na podlagi meril določenih v B. 2. točki
razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister.
B. 8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog. Hkrati bodo
obveščeni tudi kandidati, ki ne bodo izbrani.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
B. 9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
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in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba
o opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko
pripravniško mesto. Pogodba se sklene za
določen čas, za čas pripravništva.
Če kandidat v roku treh mesecev od prejema sklepa pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene pogodbe
o opravljanju volonterskega pripravništva,
razpisna komisija na volontersko pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
Pogodbo o opravljanju volonterskega
pripravništva se lahko v primeru, da se pripravnik in vzgojno-izobraževalni zavod tako
dogovorita, sklene tudi s krajšim delovnim
časom. V tem primeru morata stranki pogodbo za opravljanje volonterskega pripravništva s krajšim delovnim časom skleniti za
najmanj 20 ur tedensko.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju volonterskega pripravništva.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega
razpis in obrazec za prijavo na razpis, je
na voljo na spletnih straneh ministrstva,
http://www.mizks.gov.si (področje javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete
Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete
na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
Št. 430-1296/2012/5
Ob-4878/12
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 33/07, 54/10 Odl.US: U-I-15/10-13) –
ZRom-S1, Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za sofinanciranje delovanja
romskih zvez v letu 2013,
št. 430-1296/2012
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kontinuiranega delovanja romskih zvez
v Republiki Sloveniji v letu 2013, ki podpira
cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti:
– na področju ohranjanja in krepitve
identitete pripadnikov skupnosti,
– na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti,
– na področju ozaveščanja in boja proti
diskriminaciji in nestrpnosti,
– na področju informativne dejavnosti.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
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3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko zvezo v Republiki
Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba
zasebnega prava,
– trend njihovega delovanja je dolgoročen in
– spoštujejo postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja:
– pomen prijavljenega programa/delovanja za spodbujanje aktivnega delovanja
organizacij romske skupnosti,
– tradicija delovanja organizacije romske
skupnosti,
– kakovost programa,
– vključenost romskih društev,
– obseg delovanja.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 230.000,00 EUR. Dodeljena sredstva
za sofinanciranje v letu 2013 morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 10. 12. 2012, najkasneje do 11. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno, na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno.
Potekalo bo predvidoma 10. 12. 2012.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si
ali po faksu, 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za sofinanciranje delovanja romskih zvez v letu 2013,
št. 430-1296/2012«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 3. 12. 2012.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 5440-87/2012/12
Ob-4923/12
Na podlagi:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami, v nadaljevanju:
Uredba 1083/2006/ES),
– Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES),
– Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami,
v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES),
– Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI
2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007),
– Nacionalnega
strateškega
referenčnega okvira 2007–2013 (št. CCI
2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007),
– Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08,
38/10 – ZUKN in 8/12),
– Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112, Uradni list RS, št. 96/10, 4/11,
22/12 – ZUKN-C in 37/12),
– Proračuna Republike Slovenije za leto
2012 (DP2012) (Uradni list RS, št. 96/10 in
37/12),
– Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08
in 99/09 – ZIPRS1011),
– Sklepa Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, z dne 15. 11. 2012 (št. OP RČV
4/3/005-0-MIZKŠ), Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana objavlja
javni razpis
za izbor razvojnih projektov
za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture
in podporo njihovi socialni vključenosti
v okviru Evropskega socialnega sklada
v letih 2013–2014
(JR-ESS-2013-2014)
v okviru
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
4. razvojne prioritete
»Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti«
in Prednostne usmeritve 4.3 »Dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih skupin
na področju kulture in podpora njihovi
socialni vključenosti«

1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Republika
Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo nastopa na področju evropske
kohezijske politike pri predmetnem javnem
razpisu v vlogi posredniškega telesa, ki je
izvajalec javnega razpisa, in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih, inovativnih in trajnostno naravnanih projektov, ki so namenjeni krepitvi
usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije
o položaju narodnih skupnosti pripadnikov
narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupin in
priseljencev ter invalidi) na področju kulture
skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za programsko obdobje
2007–2013, 4. razvojno prioriteto »Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostno usmeritvijo 4.3 »Dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na
področju kulture in podpora njihovi socialni
vključenosti«.
Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni:
– usposabljanju pripadnikov ranljivih
skupin na področju kulture z namenom dviga njihove zaposljivosti ali/in
– usposabljanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov, ali/in
– krepitvi zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z ustvarjanjem novih delovnih mest in/ali
– krepitvi zaposljivosti posameznikov
v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma
njihovih pripadnikov z ustvarjanjem novih
delovnih mest.
Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
projektov z namenom spodbujanja, motivacije in proaktivnega delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo
večjo socialno vključenost in zaposljivost.
Namen je trajnostna krepitev človeškega kapitala in inovativno vlaganje v razvoj kadra.
Zato je treba za doseganje tega cilja med
drugim okrepiti administrativno usposobljenost in profesionalnost delovanja zaposlenih v organizacijah, ki delujejo na področju
kulture.
Cilji javnega razpisa so:
– krepiti zaposljivost pripadnikov ranljivih
skupin na področju kulture z usposabljanjem
lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev in/ali pripadnikov ranljivih skupin,
– krepiti zaposljivost posameznikov
v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin, z usposabljanjem in
– krepiti zaposlenost pripadnikov ranljivih skupin z ustvarjanjem novih delovnih
mest na področju kulture, vse ob hkratni
skrbi za aktivno vključevanje ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in družbo
nasploh.
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4. Osnovni in posebni pogoji za prijavo
na javnem razpisu
4.1 Osnovni pogoj za prijavo
Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
– so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot
društvo, zavod ali ustanova za delovanje
na področju kulture ter v svoje aktivnosti
vključujejo vsaj eno od ranljivih družbenih
skupin (dokazilo: prijavitelj mora k vlogi priložiti kopijo ustanovnega akta ali drugega
ustreznega pravnega akta, iz katerega je
razvidno neprofitno delovanje pravne osebe, delovanje na področju kulture in druga
določila te alineje).
4.2 Posebni pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji:
– ki prijavljajo samo en projekt; če bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje,
bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela;
– katerih prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državnega
ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU)
(dokazilo: podpisan Obrazec št. 3: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev);
– katerih prijavljeni projekt se bo začel
izvajati v letu 2013 in se bo zaključil najkasneje 31. 8. 2014 (dokazilo: podpisan Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev);
– ki zaprošajo za prijavljeni projekt najmanj 40.000,00 EUR, največ pa
180.000,00 EUR;
– ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja
tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta
(dokazilo: podpisan Obrazec št. 3: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev);
– ki niso kršili določil o namenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev oziroma je kršitev o namenski porabi sredstev po pozivu odpravil (dokazilo:
podpisan Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev);
– ki bodo izvedli projekt na področju kulture v podporo zaposljivosti oziroma zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu
dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne
ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše
družbeno okolje vsaj ene izmed naslednjih
ranljivih skupin (v tem razpisu):
· pripadnikov madžarske ali italijanske
narodne skupnosti ali
· romske skupnosti ali
· narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ali
· različnih manjšinskih etničnih skupin in
priseljencev ali
· invalidov.
Upravičenci morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev
in dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
5.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leti 2013 in 2014 znaša
4.000.000,00 EUR, in sicer po predvideni
finančni konstrukciji in predvideni dinamiki:

Št.

Vir razpisanih sredstev
(v EUR)
Namenska sredstva EU
(85 %) – PP 692010
Namenska sredstva
slovenske
udeležbe (15 %) – PP
941010
SKUPAJ
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Leto 2013

Leto 2014

Skupaj
2013–2014

1.530.000,00

1.870.000,00

3.400.000,00

270.000,00

330.000,00

600.000,00

1.800.000,00

2.200.000,00

4.000.000,00

Namenska sredstva EU, opredeljena
v prednostni usmeritvi »Dvig zaposljivosti
ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«,
v okviru razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo
85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES,
20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 in sedmim odstavkom 3. člena Uredbe 1081/2006/ES bo uporabljeno
tudi t. i. dopolnilno financiranje (do 9 % vseh
upravičenih stroškov) vsebin Evropskega
sklada za regionalni razvoj (za nakup opreme), če je le-ta upravičeno nujna za izvedbo
projekta.
Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 692010 »Socialna vključenost –
07-13-EU« in
– PP 941010 »Socialna vključenost –
07-13-slovenska udeležba«.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede
na razpoložljiva sredstva po posameznih
proračunskih letih, upravičencem predlaga
prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se upravičenec ne strinja s predlogom
ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
5.2 Višina zaprošenih sredstev
Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na projekt je najmanj 40.000,00 EUR,
največ pa 180.000,00 EUR.
5.3 Delež sofinanciranja projektov
Projekti bodo sofinancirani v višini do
100 % upravičenih stroškov. Neupravičene
stroške krije upravičenec sam.
V tem javnem razpisu je v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, možno izplačilo predplačila do višine
20 % namenskih sredstev.
Predplačilo bo na podlagi izstavljenega
zahtevka za izplačilo predplačila izplačano
po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012. Predplačilo se lahko uporabi le za
plačilo upravičenih stroškov projekta.
Predplačilo bo predvidoma poračunano med celotnim izvajanjem projekta.
Ob predložitvi prvega in vseh naslednjih
zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo poračuna v enakem
odstotku. Znesek predplačila se odšteje od
vrednosti predloženega zahtevka za izplačilo. Predplačilo se poračuna do predložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo.
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6. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
6.1 Upravičene dejavnosti
Upravičene dejavnosti so:
– usposabljanje za krepitev zaposljivosti
in s tem krepitev socialne vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju
kulture,
– usposabljanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin za pridobitev znanj s področja
menedžmenta kulturnih projektov,
– razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje na področju kulture za pripadnike
ranljivih družbenih skupin,
– usposabljanje izvajalcev usposabljanj
za ranljive družbene skupine,
– zaposlitev pripadnikov ranljivih skupin
na področju kulture (npr. projektni menedžerji, organizatorji, moderatorji, animatorji, koordinatorji ipd.).
Upravičene so dejavnosti, ki so neposredno vezane na projekt, ki prinašajo nove pristope, dodano vrednost in trajnost ob hkratnem zagotavljanju aktivnega vključevanja
ciljne skupine v družbo.
Projekt zaposlovanja in/ali usposabljanja
z namenom dviga zaposljivosti pripadnikov
ciljne skupine mora biti zasnovan kot podpora, t.i. »ključnemu rezultatu« s področja
kulture. Ključni rezultat pa lahko obsega tudi
take dejavnosti, ki niso upravičene za sofinanciranje po tem razpisu, npr. ne sofinancira se snemanje filma, ampak usposabljanje
pripadnikov ranljivih skupin za režiserja. Za
uspešno zaključitev projekta, prijavitelj pripravi projekt z upravičenimi dejavnostmi in aktivnostmi po tem razpisu. Da bi torej prijavitelj
kvalitetneje, hitreje ali bolj učinkovito dosegel
ključni rezultat, potrebuje projekt usposabljanja in/ali zaposlovanja specifičnega kadra, ki
ga izbere iz upravičenih ciljnih skupin (pripadniki ranljivih skupin po tem razpisu).
Aktivnosti usposabljanja in/ali zaposlovanja na področju kulture, bodo na dolgi rok
povečale zaposljivost oziroma možnosti pridobitve zaposlitve v okviru upravičenca ali
v kaki drugi organizaciji.
Osebe, ki se zaposlujejo na novo ustvarjenem delovnem mestu v okviru projekta, je
treba zaposliti za polni delovni čas, hkrati je
treba zagotoviti, da bodo po zaključku projekta pri upravičencu zaposlene še najmanj
6 mesecev, pri čemer bo sredstva za financiranje teh zaposlitev priskrbel upravičenec
iz lastnih ali drugih virov, sicer sofinanciranje
take zaposlitve ne bo upravičeno in bo treba
naknadno vrniti vsa prejeta sredstva.
Redne dejavnosti prijaviteljev niso upravičene do sofinanciranja! Vloge, ki bodo med
aktivnostmi za sofinanciranje imele navedene redne dejavnosti, bodo zavrnjene.
6.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški dela, storitev
in materiala, ki se nanašajo neposredno na
dejavnosti projekta po naslednjih vrstah upravičenih stroškov:
1) stroški plač:
– plače z vsemi pripadajočimi davki in
prispevki delavca in delodajalca (II. bruto) –
v celoti ali pa v deležu dela na projektu,
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela,
itn.) – v celoti ali pa v deležu dela na projektu,
– nadomestila plače (npr. boleznine do
30 dni), če delodajalec nima pravice do povračila stroškov dela iz drugih virov,
– ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust,
v primeru delnega dela na projektu v sorazmernem deležu);
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2) stroški službenih potovanj:
– povračilo stroškov službene poti za pri
upravičencu zaposlene osebe: namestitve,
kotizacije (stroški izvajalca dogodka), letalski
in drugi prevozi, dnevnice;
3) stroški storitev, ki jih izvedejo zunanji
izvajalci in so potrebni za projekt:
– projektno vodenje, koordinacija in/ali finančno svetovanje,
– prevajalske storitve,
– storitve usposabljanja,
– odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta,
– najem (zakup) licenc, programske in
strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta),
– nakup strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov in podpornih materialov, ki imajo
neposredno povezavo s projektnimi dejavnostmi,
– stroški organizacije usposabljanj (npr.
najem prostorov),
– stroški pogostitev (največ do 2 % neposrednih upravičenih stroškov);
4) stroški informiranja in obveščanja:
– stroški organizacije in izvedbe predstavitev projekta, novinarskih konferenc in
zaključne predstavitve, stroški oblikovanja,
priprave na tisk, tiska in dostave gradiv; stroški oglasov in objave oddaj v medijih, stroški
izdelave in nadgradnje spletnih strani, obdelave člankov v medijih, drugi stroški informiranja in obveščanja javnosti;
5) posredni (operativni) stroški (pavšal
v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov, kakor je določeno v točki 6.7.5 javnega razpisa), namenjenih kritju stroškov
komunikacijskih (internet, telefon, telefaks)
in poštnih storitev, elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja pisarniških prostorov, vključno z najemom opreme
za administracijo projekta, stroški potrošnih
dobrin in pisarniškega materiala za administracijo projekta, stroški zunanjih storitev
(npr. računovodstvo), drobni inventar in material, katerega življenjska doba ne presega
veljavnosti pogodbe o sofinanciranju (papir,
baterije, kartuše ipd.), stroški fotokopiranja,
najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih
ali fizičnih oseb itn.;
6) nakup opreme (največ do 9 % vseh
upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom
Uredbe 1083/2006/ES, 20. členom Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
in sedmim odstavkom 3. člena Uredbe
1081/2006/ES bo za ta namen uporabljeno
t. i. dopolnilno financiranje vsebin Evropskega sklada za regionalni razvoj):
– strošek nakupa opreme (npr. računalniki z dodatno opremo, monitorji, optični čitalniki, digitalna avdio-video oprema, projektorji
z dodatno opremo in druga oprema, ki je nujna za izvedbo projekta). Prijavitelj izkaže in
podrobno razloži potrebo po nakupu opreme,
ki je nujna za izvedbo projekta.
Upravičenec bo moral za dokazovanje
vseh nastalih stroškov na projektu (razen
za posredne stroške) predložiti kopije računov, pogodb ali drugih računovodskih listin
enake dokazne vrednosti, ki se neposredno
nanašajo na izvedeno aktivnost, in dokazila o plačilih prikazanih stroškov. Kopije
računov, pogodb ali drugih računovodskih
listin enake dokazne vrednosti morajo biti
ustrezno označene, da je kopija enaka originalu, ter žigosane in podpisane s strani
odgovorne osebe.

Kopije računov, pogodb ali drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti, ki jih
bo upravičenec predložil skupaj s poročilom
o izvajanju projekta, bo v skladu z Navodilom
organa upravljanja za izvajanje kontrol po
13. členu Uredbe 1828/2006/ES pregledalo
ministrstvo kot posredniško telo.
Prav tako bo moral upravičenec predložiti dokazila o postopkih izbire zunanjih izvajalcev skladno z veljavno zakonodajo, ki
ureja javno naročanje in drugo dokumentacijo, navedeno v poglavju 6.6 »Podrobna
razčlenitev upravičenih stroškov« te razpisne
dokumentacije.
Podrobne razčlenitve upravičenih dejavnosti in stroškov ter opredelitev zahtev
za predložitev dokazil o nastalih stroških
so, izhajajoč iz Navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013, navedene v nadaljevanju.
6.3 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Upravičeni bodo le stroški, ki bodo nastali
in bili plačani od datuma podpisa pogodbe
o sofinanciranju projekta do zaključka projekta oziroma najpozneje do 31. 8. 2014. Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih
in plačanih upravičenih izdatkov projekta.
Rok za predložitev zadnjega poročila
o izvajanju projekta in zadnjega zahtevka
za izplačilo ministrstvu je 10. 9. 2014, roki
za predložitev vmesnih poročil pa so navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
Ministrstvo bo sredstva, določena s pogodbo o sofinanciranju, nakazovalo glede na
izkazane upravičene stroške na podlagi izvedene administrativne kontrole po 13. členu
Uredbe 1083/2006/ES vsakega posameznega zahtevka za izplačilo v rokih, kot jih določa
veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
6.4 Območje upravičenosti stroškov
Upravičeni bodo le tisti stroški projekta, ki
bodo nastali na območju držav članic Evropske unije (npr. storitev mora biti opravljena na
območju držav članic EU).
6.5 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so:
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin,
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– zavarovanje zemljišč, stavb in opreme,
– dolžniške in zamudne obresti,
– izdelava splošnih strokovnih podlag,
študij in programov dela,
– davek na dodano vrednost (DDV),
– stroški, ki so že financirani iz drugih
javnih sredstev ali virov EU,
– stroški, ki niso v neposredni povezavi
z vsebino projekta,
– stroški, ki presegajo upravičen delež
v vseh stroških (npr. stroški nakupa opreme,
ki presegajo 9 % vseh upravičenih stroškov,
stroški pogostitev, ki presegajo 2 % določenih
neposrednih upravičenih stroškov in posredni
stroški, ki presegajo 15 % določenih neposrednih upravičenih stroškov projekta, kakor je
opredeljeno v točki 6.7.5 javnega razpisa),
– drugi stroški, ki niso navedeni v pogodbi
o sofinanciranju projekta.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za
izplačilo.
Vse neupravičene stroške krije upravičenec sam.
6.6 Podrobna razčlenitev upravičenih
stroškov

-

-

-

-

drugi osebni prejemki v skladu z
veljavno zakonodajo (regres za
letni dopust, v primeru delnega
dela na projektu v sorazmernem
deležu)

nadomestila plače (npr.
boleznine do 30 dni), če
delodajalec nima pravice do
povračila stroškov dela iz drugih
virov

povračila stroškov v zvezi z
delom (prehrana med delom,
prevoz na delo in z dela itn.) – v
celoti ali pa v deležu dela na
projektu

plače z vsemi pripadajočimi
davki in prispevki delavca in
delodajalca (II. bruto) – v celoti
ali pa v deležu dela na projektu







upravičena so samo tista
nadomestila, za katera
delodajalec nima pravice do
povračila iz drugih virov
(refundacije)

upravičen je le relativni delež
opravljenega dela na projektu
(plače) glede na celotno
opravljeno delo v mesecu

stroški plač so upravičeni le za
osebje, zaposleno na projektu pri
prijavitelju

POMEMBNA OPOZORILA IN
POJASNILA

-

-

-

-

-

-

dokazilo o plačilu – bančni izpisek

potrdilo DURS-a o plačanih davkih in prispevkih

mesečna časovnica in izpis iz evidence ur za projekt

plačilni list (in obračun posameznikove bruto II plače, če ni
razviden že iz plačilne liste) z navedbo datuma izplačila in
podpisom odgovorne osebe upravičenca

izjava zaposlenega o prevozu na delo in podatek o višini
povračila stroškov za prehrano

odločba/sklep o letnem dopustu

izjava zaposlenega, da dovoljuje vpogled, uporabo, izpis ali
kopiranje osebnih podatkov za namen preverjanja pravilnosti
izvajanja projekta, ki je priložena pogodbi o zaposlitvi

aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim je oseba razporejena
1
na projekt – če to ni razvidno iz pogodbe o zaposlitvi

kopija pogodbe o zaposlitvi

dokumentacija v postopku javnega natečaja oziroma
postopka po ZDR (v primeru novih zaposlitev za operacijo v
javnem sektorju)

DOKAZILA ZA IZKAZOVANJE STROŠKA
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Transparentna določitev, da se delo financira iz projekta, naloge v okviru projekta, obseg dela, obdobje, višina plače in določilo, da se delovno mesto ne financira iz proračuna.

stroški plač

PODROBNEJŠI OPIS

Št.

1

1.

VRSTA STROŠKA
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2. stroški službenih
potovanj




upravičeni stroški so zgolj
najcenejši potni stroški (izbrati je
treba najcenejši prevoz s
primerjavo stroškov osebnega
(kilometrina + cestnine +
mostnine + tuneli), avtobusnega,
železniškega in letalskega
prevoza, pri čemer se pri javnem
prevozu upošteva le najcenejši
potovalni razred)

upravičeno območje (destinacije)
potovanj so države članice
Evropske unije









dokazilo o plačilu – bančni izpisek

račun za nakup letalske karte, račun za kotizacijo in pravna
podlaga za izdajo računa

kopije dokazil o namenu in udeležbi (vabilo, poročilo o
službeni poti, lista prisotnosti, potrdilo o udeležbi)

pravilno izpolnjen potni nalog (z navedbo, da je službena pot
povezana s projektom), vključno z obračunom potnih
stroškov, s priloženimi vsemi računi oz. dokazili za nastale
stroške (hotel, vozovnica, plačilo parkirnine …)

Št.

za zunanje sodelavce je treba
potne stroške in stroške bivanja
vključiti v pogodbo, ki je
sklenjena z njimi

povračilo stroškov službene poti
za pri upravičencu zaposlene
osebe (povračila stroškov
namestitve, kotizacije (stroški
izvajalca dogodka), letalski in
drugi prevozi, dnevnice)
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3. stroški storitev, ki jih
izvedejo zunanji izvajalci in
so potrebni za projekt

-

-

-

-

-

-

stroški pogostitev

stroški organizacije usposabljanj
(npr. najem prostorov)

nakup strokovnih gradiv,
didaktičnih pripomočkov in
podpornih materialov, ki imajo
neposredno povezavo s
projektnimi dejavnostmi

najem (zakup) licenc,
programske in strojne opreme
(samo za čas izvajanja projekta)

odkup avtorskih pravic za
potrebe izvajanja projekta

storitve usposabljanja

prevajalske storitve

projektno vodenje, koordinacija
in/ali finančno svetovanje








stroški pogostitev so upravičeni
največ do 2 % neposrednih
upravičenih stroškov

delo prek študentskega servisa

delo po podjemni pogodbi

delo po avtorski pogodbi

delo po pogodbi o opravljanju
storitev/naročilnici

račun

seznam prisotnosti udeležencev (opremljen z logotipom
ESS, datumom in naslovom usposabljanja, podpisom
predavatelja, podpisom udeležencev in potrjen s strani
upravičenca) in certifikati o opravljenem usposabljanju

potrjena dobavnica (v primeru nakupa strokovnih gradiv,
didaktičnih pripomočkov in podpornih materialov)

dokazilo o opravljeni storitvi (npr. poročilo o opravljenih
storitvah)

pogodba o opravljanju storitev/ naročilnica

dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje,
oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz.
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih primerih (le ob
prvem zahtevku za plačilo)

-

dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje,
oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz.
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih primerih (le ob
prvem zahtevku za plačilo)

dokazilo o plačilu – bančni izpisek
delo po podjemni pogodbi:

-

dokazilo o opravljeni storitvi (odvisno od storitve – avtorski
izdelek)

obračun avtorskega honorarja oziroma račun, če gre za
osebo, ki je samozaposlena v kulturi

avtorska pogodba (le ob prvem zahtevku za plačilo)

dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje,
oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz.
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih primerih (le ob
prvem zahtevku za plačilo)
Št.

-

-

-

dokazilo o plačilu – bančni izpisek
delo po avtorski pogodbi:

-

-

-

-

-

delo po pogodbi o opravljanju storitev:
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stroški oblikovanja, stroški
priprave na tisk, stroški tiska in
dostave ipd.
stroški oglasov, objav, naznanil,
stroški priprave, oblikovanja,
produkcije, predvajanja oddaj
oz. zakupa medijskega prostora
ipd., stroški izdelave in
nadgradnje spletnih strani,
stroški obdelave člankov v
medijih
stroški izvedbe novinarskih
konferenc


poudarek je na promociji projekta
tako ciljni skupini kot širši družbi

-

-

-

dokazilo o plačilu – bančni izpisek

potrjena dobavnica (če gre za tiske ipd.)

dokazilo o izvedbi: natisnjen oglas, objava, naznanilo,
posneta oddaja, druge tiskovine, vabilo na novinarsko
konferenco in seznam udeležencev, kopija spletnih strani ipd.

račun

pogodba ali naročilnica

dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje,
oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz.
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih primerih

dokazilo o plačilu – bančni izpisek

račun študentskega servisa

poročilo o opravljenem delu

napotnica študentskega servisa
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-

Št.

4. stroški informiranja in
obveščanja

obračun honorarja

dokazilo o opravljeni storitvi (npr. poročilo o opravljenih
storitvah)

pogodba o podjemnem delu

2612 /

dokazilo o plačilu – bančni izpisek
delo prek študentskega servisa:

-

-

Stran
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6. nakup opreme

5. posredni – operativni
stroški

-











stroški nakupa opreme
(računalniška oprema, optični
čitalniki, digitalna avdio-video
oprema, projektorji z dodano
opremo in druga oprema, ki je
nujna za izvedbo projekta)

stroški najema poslovnih
prostorov od tretjih pravnih ali
fizičnih oseb itn.

drobni inventar in material,
katerega življenjska doba ne
presega veljavnosti pogodbe o
sofinanciranju (papir, baterije,
kartuše ipd.), stroški
fotokopiranja

stroški zunanjih storitev (npr.
računovodstvo)

stroški potrošnih dobrin in
pisarniškega materiala za
administracijo projekta

stroški komunikacijskih (internet,
telefon in telefaks) in poštnih
storitev, elektrike, ogrevanja,
čiščenja, vzdrževanja in
upravljanja pisarniških
prostorov, vključno z najemom
opreme za administracijo
projekta

treba je dokazati, da je oprema
nujna za neposredno izvedbo
projekta (npr. nakup računalnika
za administracijo projekta ni
upravičen strošek)

stroški nakupa opreme skupaj ne
smejo preseči 9 % vseh
upravičenih stroškov projekta

posredni stroški se ob poročanju
prijavljajo brez utemeljevanja in
brez posredovanja dokazil

posredni stroški se upravičijo v
obliki pavšala v višini 15 %
določenih neposrednih
upravičenih stroškov projekta,
kakor je opredeljeno v točki 6.7.5
javnega razpisa

-

-

-
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dokazilo o plačilu – bančni izpisek

izjava o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala in kdo
bo njen lastnik po koncu operacije)

potrjena dobavnica

račun

pogodba ali naročilnica

dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje,
oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi o sofinanciranju oz.
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije v drugih primerih

dokazila niso potrebna

Št.
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6.7 Dodatna pojasnila za posamezne kategorije upravičenih stroškov
6.7.1 Stroški plač osebja, zaposlenega
na projektu
Stroški plač ter druga povračila stroškov
v zvezi z delom zaposlenih na operaciji so
upravičeni do sofinanciranja. Kot zaposleno
osebje se razumejo člani projektne skupine,
ki so z upravičencem sklenili pogodbo o delovnem razmerju.
Zaposleni lahko dela na projektu polni
delovni čas. Polni delovni čas pomeni osem
ur na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju
znese 174 ur v mesecu. Če ima oseba sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (za določen ali
nedoločen čas) in dela na operaciji polni
delovni čas, je upravičen strošek njegova
plača ter druga povračila stroškov v zvezi
z delom v celoti.
Če zaposleni dela na projektu le del delovnega časa, se njegov strošek obračuna
v proporcionalnem deležu z upoštevanjem
obsega opravljenega dela. Osnova za določanje upravičenih stroškov je mesečno
število opravljenih ur na projektu. Število
opravljenih ur izhaja iz evidence opravljenega dela, ki jo mora upravičenec obvezno
voditi posebej za vsako osebo, ki sodeluje
pri projektu.
Urna postavka se lahko izračuna na dva
načina:
– na podlagi normativnega izračuna tako,
da se upošteva povprečni mesečni fond ur
(gl. »plače« na www.racunovodja.com),
– ali na podlagi dejansko opravljenih ur
v posameznem mesecu.
Število ur ne sme presegati omejitev, ki
jih določa nacionalna zakonodaja.
Regres se lahko obračuna skladno z razmerjem med delom na projektu in delom na
drugih zadevah.
Na osnovi bruto plače posameznega zaposlenega, ki se nanaša na delo na projektu, upravičenec izračuna še prispevke
in davke delodajalca, na osnovi evidence
opravljenega dela pa izračuna tudi povračila
stroškov malice in prevoza na delo.
Stroški dela zaposlenih na projektu, ki
niso upravičeni do sofinanciranja:
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene, npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, drugo
dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje,
– odpravnine,
– solidarnostne pomoči,
– razne bonitete,
– letne stimulacije in druge nagrade,
– jubilejne nagrade.
6.7.2 Stroški službenih potovanj
Povračila za izdatke potovanj in dnevnic, povezanih s projektom, lahko upravičenec uveljavlja samo za pri njem zaposlene
osebe.
Upravičeno območje (destinacije) potovanj so države članice Evropske unije.
Upravičeni stroški so zgolj najcenejši
potni stroški. Izbrati je treba najcenejši prevoz s primerjavo vseh stroškov osebnega
(seštevek kilometrine, cestnine, mostnine,
tuneli ipd.) in javnega prevoza: avtobusni,
železniški in letalski prevoz, pri čemer je
treba pri javnem prevozu upoštevati le najcenejši potovalni razred. Za dokazovanje
stroškov je treba hraniti in ob zahtevku za
plačilo predložiti vso drobno dokumentacijo (parkirne listke, potrdila o plačilu cestnin/mostnin/tunelin, vozovnice ipd.).
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Če oseba potuje s svojim avtomobilom,
se lahko izdatki za prevoz priznajo do višine uradne nacionalne kilometrine iz uredbe.
Za zunanje sodelavce je treba potne
stroške in stroške bivanja vključiti v pogodbo, ki je sklenjena z njimi.
6.7.3 Stroški storitev (in blaga), ki jih
izvedejo zunanji izvajalci in so potrebni za
projekt
Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru
projekta in so potrebni za izvedbo projektnih
aktivnosti.
Stroški, ki se nanašajo na vsebino projekta in ki jih upravičencu zagotavljajo tretje
osebe, lahko vključujejo:
– projektno vodenje, koordinacijo in/ali
finančno svetovanje,
– prevajalske storitve,
– storitve usposabljanja,
– odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta,
– najem (zakup) licenc, programske in
strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta),
– nakup strokovnih gradiv, didaktičnih
pripomočkov in podpornih materialov, ki
imajo neposredno povezavo s projektnimi
dejavnostmi,
– stroške organizacije usposabljanj (npr.
najem prostorov),
– stroške pogostitev (največ do 2 % neposrednih upravičenih stroškov).
Davek na dodano vrednost je v celoti neupravičen do sofinanciranja. Do sofinanciranja je upravičen le strošek storitev zunanjih
izvajalcev, zmanjšan za vrednost DDV, ki je
neupravičen strošek.
Stroški izvajalcev usposabljanja so upravičeni do sofinanciranja samo, če so del
načrtovanega usposabljanja ciljne skupine
oziroma posameznikov.
Pravna podlaga za stroške zunanjih izvajalcev je lahko:
– pogodba o opravljanju storitev oziroma
naročilnica,
– podjemna pogodba,
– študentska napotnica,
– avtorska pogodba.
Stroški pogostitev na dogodkih in delavnicah ne smejo preseči 2 % neposrednih
upravičenih stroškov projekta. Če kontrolor
ob pregledu končnega zahtevka za izplačilo
ugotovi preseganje stroškov pogostitev nad
2 % neposrednih upravičenih stroškov, se
končni zahtevek za izplačilo ustrezno zniža.
6.7.4 Stroški informiranja in obveščanja
Informiranje in obveščanje je pomemben
del procesa izvajanja projektov, sofinanciranih s strani EU. Med izvajanjem projekta in
po zaključku projekta je treba obveščati tako
ciljno skupino kot širšo javnost (npr. označevanje lastnih dokumentov, kot so pogodbe,
dopisi, promocijski material, javne objave
ipd., z ustreznimi logotipi EU).
Upravičenec je dolžan upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
6.7.5 Posredni – operativni stroški
Posredni – operativni stroški so v pavšalu upravičeni v višini 15 % od določenih
neposrednih (izkazanih in potrjenih) upravičenih stroškov projekta in jih ni treba posebej dokazovati. Pri tem se kot osnova za
izračun pavšala za posredne stroške upoštevajo:

– stroški plač in drugi stroški dela (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki
delodajalca za socialno varnost, davek na
izplačane plače za neposredno zaposlene
na projektu, dnevnice, nočitve in prevozi
zaposlenih na projektu, na primer vodja
projekta, raziskovalec … Tudi če zaposleni na projektu ni zaposlen 100-odstotno,
njegov strošek plače predstavlja direkten
stroške operacije. Uveljavlja se sorazmerni
delež stroška plače, ki sovpada z deležem
dejansko opravljenega dela na projektu.
Izračun deleža je utečen postopek in tako
za upravičence ne predstavlja dodatnih
stroškov.);
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, plačila
za delo na projektu prek študentskega servisa ter strokovnega izobraževanja);
– stroški informiranja in obveščanja javnosti.
Stroški nakupa opreme se ne štejejo
v osnovo za izračun pavšala za posredne
stroške.
Posredni stroški so namenjeni kritju
stroškov komunikacijskih (internet, telefon,
telefaks) in poštnih storitev, elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja
pisarniških prostorov, vključno z najemom
opreme za administracijo projekta, stroški
potrošnih dobrin in pisarniškega materiala
za administracijo projekta, stroški zunanjih
storitev (npr. računovodstvo), drobnega
inventarja in materiala, katerega življenjska doba ne presega veljavnosti pogodbe
o sofinanciranju (papir, baterije, kartuše
ipd.), stroški fotokopiranja, najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih
oseb itn.
6.7.6 Nakup opreme
Nakup opreme je upravičen, če je ta nujna za izvajanje projekta in doseganje predvidenih ciljev. V skladu s 34. členom Uredbe
1083/2006/ES, 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
in sedmim odstavkom 3. člena Uredbe
1081/2006/ES bo v ta namen uporabljeno t.
i. dopolnilno financiranje vsebin Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Nakup opreme
mora biti posebej opredeljen v pogodbi o sofinanciranju in ne sme presegati 9 % vseh
upravičenih stroškov projekta. Če kontrolor
ob pregledu končnega zahtevka za izplačilo
ugotovi preseganje stroškov opreme nad
9 % vseh upravičenih stroškov, se končni
zahtevek za izplačilo ustrezno zniža.
Nakup opreme za administriranje projekta ali za režijsko delo upravičenca NI upravičen strošek. Upravičen je nakup opreme
npr. z namenom uporabe kot učnega pripomočka (torej kot nujno potrebna oprema za
neposredno doseganje ciljev!), pri čemer je
treba pojasniti, kako in za kaj se bo oprema
uporabljala ter priložiti izjavo o lastništvu po
koncu operacije.
Upravičen je strošek nakupa opreme
brez DDV.
Upravičenec bo moral ob upravičevanju
stroškov nakupa opreme v poročilu o izvajanju projekta predložiti posebno pojasnilo
namena uporabe opreme za potrebe projekta in izjavo o lastništvu po koncu operacije. Če bo ministrstvo ob pregledu poročila
ugotovilo, da oprema ni nujno potrebna za
izvedbo projekta, bo te stroške opredelilo
kot neupravičene za sofinanciranje.
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6.8 Upravičeno območje izvajanja aktivnosti
Upravičeno območje izvajanja aktivnosti
je območje držav članic Evropske unije.
Primeri:
– službene poti v države nekdanje Jugoslavije niso upravičen strošek,
– službene poti v države EU so upravičen strošek,
– angažiranje strokovnjaka (s pogodbo)
z območja držav nekdanje Jugoslavije, ki
bo svojo storitev (usposabljanje, svetovanje)
opravil v Sloveniji, je upravičen strošek.
6.9 Obračun predloženih zahtevkov za
izplačilo
Upravičenec bo ministrstvu poročal
v predpisanih rokih na predpisanih obrazcih
v navodilih upravičencem za poročanje za
izbrane razvojne projekte za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju
kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada
v letih 2013–2014.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo
od predloženih stroškov pri vsakem posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino
zahtevka za izplačilo.
Preseganje dovoljenega razmerja:
– posrednih stroškov v višini 15 % določenih neposrednih upravičenih stroškov,
kakor je opredeljeno v točki 6.7.5 javnega
razpisa,
– stroškov opreme v višini 9 % vseh
upravičenih stroškov in
– stroškov pogostitev v višini 2 % neposrednih upravičenih stroškov
bo ministrstvo ugotavljalo pri pregledu
končnega zahtevka in v primeru preseganja za presežno vrednost zmanjšalo višino
končnega zahtevka ali celo zahtevalo vračilo preplačanih sredstev.
Ministrstvo bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna v primeru izplačila predplačila, le-tega izplačalo do
višine 20 % namenskih sredstev.
Predplačilo bo na podlagi izstavljenega
zahtevka za izplačilo predplačila izplačano
po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v skladu z določili veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.
Predplačilo se lahko uporabi le za plačilo
upravičenih stroškov projekta.
Predplačilo bo predvidoma poračunano med celotnim izvajanjem projekta.
Ob predložitvi prvega in vseh naslednjih
zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo poračuna v enakem
odstotku. Znesek predplačila se odšteje od
vrednosti predloženega zahtevka za izplačilo. Predplačilo se poračuna do predložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo.
7. Obveznosti upravičencev pri izvajanju
projekta
7.1 Splošno
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi
naslednje dodatne pogoje, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada:
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu,
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020,
– zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta
in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu

organu ter drugim nadzornim slovenskim
organom in pristojnim organom EU,
– pri porabi sredstev iz pogodbe o sofinanciranju upoštevati zakon, ki ureja javno
naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu,
– spremljati podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi
XXIII Uredbe 1828/2006/ES,
– poročati ministrstvu kot posredniškemu
telesu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po zaključku projekta,
– zagotoviti informiranje in obveščanje
javnosti o projektu skladno z 8. in 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES ter Navodili organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013,
– ob ugotovitvi nenamenske porabe
sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU vrniti vsa
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
Upravičenec se s predložitvijo vloge
na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o projektu in prejemniku pomoči skladno
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati
na celotno vlogo. Člani strokovne komisije,
ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.
7.2 Hramba vsebinske dokumentacije
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom vsaj do 31. 12.
2020.
Upravičenec mora hraniti naslednjo dokumentacijo:
– pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta ESS z vsemi prilogami in aneksi;
– dodatne dogovore in korespondenco
s posredniškim telesom (npr. spremembe
projekta, spremembe finančnega načrta,
spremembe pričakovanih rezultatov, zapisnike srečanj);
– zahtevke za izplačilo in drugo računovodsko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, računovodske izpise ipd);
– vsebinska in finančna poročila, ki so
bila posredovana ministrstvu;
– dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih
izvajalcev, pogodbe z izbranimi zunanjimi
izvajalci, poročila zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna);
– sezname udeležencev usposabljanj
(s podpisi predavateljev in udeležencev) in
certifikate o opravljenem usposabljanju;
– seznam posredovanih materialov udeležencem ipd.
7.3 Hramba finančne dokumentacije
Upravičenec je dolžan porabo sredstev
na projektu spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je mogoč enostaven
pregled namenske porabe sredstev. Hraniti
oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in
odhodkov projekta.
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Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih
listinah upravičenca. Stroški morajo biti
preverljivi, spremljati jih morajo originalna
dokazila (originalne listine).
Upravičenec mora imeti jasen pregled in
zapis vseh finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo vpisovati
po datumu in številčnem vrstnem redu.
Prav tako mora upravičenec imeti inventarni seznam opreme, ki jo je nabavil
iz sredstev EU po pogodbi o sofinanciranju
projekta. Na inventarnem seznamu mora
biti oprema opisana in označena s serijsko
številko, nakupno ceno, datumom nakupa
in pričakovano življenjsko dobo.
Po zaključku projekta mora upravičenec
hraniti dokumentacijo na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled.
7.4 Dostopnost dokumentacije o projektu
Upravičenec se s podpisom pogodbe
o sofinanciranju zaveže, da bo ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU predložil vse relevantne dokumente,
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in
učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti.
Na podlagi analize tveganja pristojni organ izvede kontrolo na kraju samem. Namen kontrole na kraju samem je prepoznavanje ključnih notranjih dejavnikov, ki vplivajo na pravilnost poslovanja upravičenca
in pravilnost izvedbe posameznega projekta (tekoče poslovanje, finančno poslovanje,
zaposleni, notranji pravilniki, računovodske
usmeritve, splošne zadeve) tako s kontrolo vse pripadajoče dokumentacije kot tudi
lokacij učinkov projekta. Pri tem se preveri
tudi, da so stroški za blago in storitve dejansko nastali in se uporabljajo za namen,
za katerega so bila dodeljena sredstva.
7.5 Prihodki projekta
Upravičenci s sredstvi Evropskega socialnega sklada ne smejo pridobivati prihodkov. Če projekt, ki je sofinanciran s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, ustvari prihodek, se z njim krijejo upravičeni stroški
projekta in se posledično zniža stopnja sofinanciranja. Prihodki ne smejo biti uporabljeni za kritje stroškov izven potrjenega
projekta oziroma neupravičenih stroškov.
Upravičenec je ministrstvu, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom
EU dolžan zagotavljati informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem
projekta.
7.6 Dvojno financiranje
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo
prejel sredstev iz drugih virov financiranja
(prepoved dvojnega financiranja). Če bo
ugotovljeno, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena,
se lahko pogodba o sofinanciranju razdre,
upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
7.7 Protikorupcijsko določilo
Nedovoljeno je vplivanje na delo in odločitev strokovne komisije.
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8. Merila za izbor projektov
8.1 Ocenjevalni list – splošna merila za
izbor
Ocenjevalni list splošnih meril za izbor izpolni strokovna komisija za Evropski socialni
sklad (v nadaljevanju: strokovna komisija)
ob pregledu pravočasnih in popolnih vlog.
Projekt, ki ne bo izpolnjeval splošnih meril,
bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. Projekti, ki bodo izpolnjevali splošna merila, pa
bodo v nadaljevanju ocenjevani z merili za
ocenjevanje.

Splošno merilo za izbor

Obkroži

1. prispevek k povečanju zaposlenosti in/ali zaposljivosti predstavnikov ranljivih skupin na področju
kulture:
– projekt mora izkazovati predvidene rezultate na področju zaposlovanja in/ali usposabljanja

DA

NE

2. prispevek h krepitvi socialne vključenosti predstavnikov ranljivih skupin na področju kulture:
– projekt mora izkazovati prispevek k izboljšanju dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko
v projektu prikazanih načinov specializacije in profesionalizacije delovanja predstavnikov ranljivih skupin
na področju kulture

DA

NE

3. prispevek projekta k uveljavljanju koncepta enakih možnosti predstavnikov ranljivih skupin na
področju kulture:
– projekt mora izkazovati pozitivno ukrepanje zoper kakršnokoli obliko diskriminacije in
izključenosti predstavnikov ciljne ranljive skupine (npr. upoštevanje zakonodaje oziroma nacionalnih ali
EU strateških dokumentov s področja boja proti diskriminaciji pri izvajanju projekta)

DA

NE

4. prispevek k trajnosti projekta:
– projekt mora s svojo zasnovo in napovedanimi rezultati izkazovati izvedljivost (s primernostjo projektne
skupine in referencami prijavitelja) in trajnost projekta (trajnost zaposlitve, možnosti za (samo)zaposlitev
usposobljenih posameznikov, predvideni alternativni viri financiranja dejavnosti po zaključku projekta
ipd.)

DA

NE

Največje
možno št.
točk

Ocena

8.2 Ocenjevalni list – merila za ocenjevanje
Strokovna komisija bo pri posameznem
specifičnem merilu za ocenjevanje vlog ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice:
Kvaliteta podeljevanja točk

Prejete točke

nejasno, neskladno, neustrezno, nesprejemljivo

0

pogojno sprejemljivo, slabo

1

sprejemljivo

2

delno ustrezno

3

ustrezno

4

povsem ustrezno

5

Strokovna komisija pri vsakem podmerilu
dodeli od 0 do 5 točk, pri čemer so nekatera
podmerila ponderirana z dvojno vrednostjo.

Merilo
1 Utemeljitev relevantnosti namena in ciljev projekta z namenom in cilji razpisa ter analiza in pojasnitev
potreb ciljne (ranljive) skupine
1.1 Nameni in cilji projekta so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa. Projekt
je inovativen.

5

1.2 Ciljna skupina in njihove potrebe so jasno opredeljene ter primerno vključene v pripravo in izvajanje
projektnih aktivnosti. Opredeljena ciljna skupina prispeva k ohranjanju kulturno etnične raznolikosti.

5(x2)

Skupaj ocena 1 Merila

15
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2 Utemeljitev ocene pričakovanih kratkoročnih učinkov – učinki neposredno po zaključku projekta
2.1 Pričakovani učinki projekta so jasno opredeljeni, razdelani, izvedljivi in merljivi.
2.2 Projekt in njegovi učinki so kratkoročno relevantni za opredeljene pripadnike ciljne skupine, njihovo
socialno vključenost in zaposljivost na področju kulture.
Skupaj ocena 2 Merila

3 Utemeljitev ocene pričakovanih dolgoročnih rezultatov – rezultati v 5 letih po zaključku projekta

Največje
možno št.
točk

15

Največje
možno št.
točk

3.2 Dolgoročni rezultati projekta izboljšujejo vključitev ciljne skupine v družbo in povečujejo zaposljivost
ter izkazuje trajnost (alternativni viri financiranja po zaključku projekta).

5

Skupaj ocena 3 Merila

10

4 Delovni program – utemeljitev transparentnosti in primernosti načrtovanih aktivnosti in metod dela za
doseganje ciljev projekta

Največje
možno št.
točk

4.1 Delovni program je logičen in primerno strukturiran. Načrtovane aktivnosti ustrezajo ciljem projekta
in so medsebojno povezane.

5

4.2 Terminski načrt aktivnosti je ustrezen.

5

5

Skupaj ocena 4 Merila

25

Največje
možno št.
točk

5.1 Predvidene metode/orodja za obveščanje in informiranje javnosti o projektu so primerna, usklajena
in učinkovita. Vključujejo tudi izvirne metode/orodja/pristope obveščanja in informiranja javnosti.

5

5.2 Načrtovane aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti o projektu bodo dosegle širšo
zainteresirano javnost. Učinek informiranja, ki bo dosegel ciljne skupine vključene v projekt je jasno
opredeljen.

5

Skupaj ocena 5 Merila

10

Največje
možno št.
točk

6.1 Načrtovane aktivnosti so skladne s predvidenimi stroški.

5 (x2)

6.2 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledna. Predvidena sredstva po kategorijah
zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta. Poraba finančnih sredstev je primerno ocenjena in racionalna.

5 (x2)

6.3 Napoved porabe sredstev po letih je realna. Načrtovana poraba stroškov projekta po obdobjih je
glede na načrtovane aktivnosti ustrezna.

5

Skupaj ocena 6 Merila

25

SKUPAJ
Končna ocena in priporočilo strokovne komisije:

Ocena

Ocena

5(x2)

4.4 Prijavitelj ima ustrezne izkušnje in reference za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti.

6 Utemeljitev finančnega načrta, racionalnost in stroškovne učinkovitosti projekta

Ocena

5(x2)

5

5 Utemeljitev strategije promocije projekta – strategija obveščanja in informiranja javnosti

2617

5

3.1 Dolgoročni rezultati projekta so ustrezno utemeljeni, merljivi in izvedljivi. Predvideno je spremljanje
udeležencev projekta po končanem usposabljanju.

4.3 Predlagane aktivnosti so smotrne, kvalitetno opredeljene, usklajene, uravnotežene in ustrezno
razdelane. Predlagane so nove/inovativne metode dela in orodja za doseganje predvidenih učinkov in
rezultatov.

Stran

Ocena
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Najvišje možno število doseženih točk za
projekt je 100. V predlog za sofinanciranje
bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti,
ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem
seštevku dosegli najmanj 70 točk in bodo
najbolje ocenjeni, do porabe sredstev.
9. Izbor in ocenjevanje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije.
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo
vodila strokovna komisija. Ocenjevale se
bodo pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Na podlagi predloga strokovne komisije bo minister odločil o izboru projektov
s sklepi.
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele
in popolne vloge upravičenih prijaviteljev.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva
člana strokovne komisije. Če se bosta oceni
razlikovali za 10 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije.
Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
Strokovna komisija bo, na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala končne
ocene in predlog liste projektov za sofinanciranje, ki se bo predložil ministru. Na
podlagi predloga strokovne komisije bo minister odločil o izboru projektov s sklepi. Za
sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki
bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij
(najmanj 70 točk), do porabe razpoložljivih
sredstev. Če bo skupna vrednost predlaganih operacij, ki bodo dosegle minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imele prednost operacije z višjim
številom točk.
Projekti se bodo najprej ocenjevali po
splošnih merilih za izbor projektov. Projekt,
ki ne bo izpolnjeval splošnih meril, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. Projekti, ki
bodo izpolnjevali splošna merila za izbor,
pa bodo ocenjevani z merili za ocenjevanje.
Pri pozitivno ocenjenih projektih, ki bodo
v točkovnem ocenjevanju dosegli enako število točk, bo strokovna komisija dala prednost projektu, ki bo v predvidene aktivnosti vključeval več različnih ciljnih ranljivih
skupin.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da
prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov predlaga manjšo višino sofinanciranja
od zaprošene, predvsem če bo prijavitelj
v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške,
ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. V tem primeru bo
strokovna komisija ustrezno znižala višino
sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo
višino sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se
bo štelo kot odstop od vloge.
Ministrstvo lahko preostala razpoložljiva
sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu projektu.
10. Rok za predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora osnovne podatke o prijavi
(Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavi),
podatke o prijavitelju (Obrazec št. 2: Podatki o prijavitelju), dispozicijo projekta (Obrazec št. 4: Dispozicija projekta), reference
prijavitelja o izvajanju primerljivih projektov
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v zadnjih petih letih (Obrazec št. 5: Reference prijavitelja pri izvajanju primerljivih
projektov v zadnjih petih letih), projektno
skupino (Obrazec št. 6: Projektna skupina)
in finančni načrt (Obrazec št. 7 a: Finančni
načrt projekta) z načrtovanimi stroški projekta po obdobjih (Obrazec št. 7 b: Načrtovani stroški projekta po obdobjih) obvezno predložiti tudi na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni
ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki.
Tiskana verzija posredovanih obrazcev se
mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo
velja tiskana verzija.
Drugih obrazcev in prilog ni obvezno predložiti na e-nosilcu.
Vloga mora biti predložena v vložišču
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
do 27. 12. 2012 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj! – Vloga na javni razpis
za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju
kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru evropskega socialnega sklada
v letih 2013–2014«. Razpisni dokumentaciji
je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo
stran ovojnice.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
osebno dostavljena v glavno pisarno ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do
navedenega roka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije, in se je
zaradi tega ne da korektno oceniti.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.
11. Popolna vloga
Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo (zloženo po vrstnem redu):
1) Popolne in pravilno izpolnjene prijavne obrazce:
1. Obrazec št. 1: Osnovni podatki
o prijavi (tudi na e-nosilcu),
2. Obrazec št. 2: Podatki o prijavitelju
(tudi na e-nosilcu),
3. Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev,
4. Obrazec št. 4: Dispozicija projekta
(tudi na e-nosilcu),
5. Obrazec št. 5: Reference prijavitelja
pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih
petih letih (tudi na e-nosilcu),
6. Obrazec št. 6: Projektna skupina
(tudi na e-nosilcu),
7. Obrazec št. 7: Finančni načrt projekta (iz Excel datoteke in načrtovane stroške projekta po obdobjih – (list 1 b) obvezno, tudi na e-nosilcu),
2) Priloge:
1. vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!),
2. fotokopija overjenega ustanovnega
ali drugega ustreznega pravnega akta,
3. izjava o avtorskem delu (ni ob
vezna).
12. Odpiranje vlog in dopolnjevanje dokumentacije

Odpiranje vlog bo 4. 1. 2013 ob 9. uri
opravila Strokovna komisija in zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 11. točka besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno
tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku
dopolni.
Prijavitelje nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v 8 dneh po zaključku odpiranja
vlog po pošti pozvala, da jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Poziv bo posredovan na naslov
prijavitelja naveden v prijavnem obrazcu.
Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za
dvig pošte. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na dispozicijo
vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve
vloge.
13. Zavrženje in zavrnitev vlog
13.1 Zavrženje vlog
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah
ter vlogah, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji, minister izda sklep o zavrženju.
Vloga, prispela na razpis, je pravočasna,
če je prispela v roku, določenem v 10. točki
besedila tega razpisa.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa točka 11. besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno
tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku
dopolni.
Upravičeni prijavitelj je oseba, katere vloga izpolnjuje pogoj, kot je to določeno v točki 4.1 besedila tega razpisa. Izpolnjevanje
pogoja se ugotavlja na podlagi obveznih
dokazil in vloge.
Vloga, ki ne bo upoštevala v razpisni
dokumentaciji navedene višine zaprošenih
sredstev sofinanciranja, obdobja izvajanja
projekta in vključenosti vsaj ene od ciljnih
ranljivih skupin, opredeljenih v tem razpisu
(točka 4.2), bo zavržena.
13.2 Zavrnitev vlog
Zavrnejo se:
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih
meril za izbor,
– vloge, ki bodo imele med aktivnostmi
za sofinanciranje navedene redne dejavnosti,
– vloge, ki bodo dosegle manj kot
70 točk,
– vloge, ki bodo dosegle 70 ali več točk,
vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge.
14. Obveščanje prijaviteljev o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa
obvestilo s sklepom v 60 dneh po zaključku
odpiranja vlog. Do takrat ne bo možno dajati
delnih informacij. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh
od prejema sklepa ne odzove na poziv, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost
prejeti sredstva.
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Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport in Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo v obliki seznama upravičencev.
15. Pravno varstvo
Zoper sklep ministrstva je dopusten
upravni spor. Tožba se vloži na Upravno
sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem
sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh
izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku,
prepisu ali kopiji. Predmet spora ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne
zadrži podpisa pogodbe sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili in navodili za prijavitelje,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– izjavo o avtorskem delu in
– označbo vloge.
Razpisno dokumentacijo si zainteresirani
prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport (http://www.mizks.gov.si), kjer lahko
prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in
navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo
v glavni pisarni Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport na Maistrovi 10 med
uradnimi urami. Uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
17. Posredovanje dodatnih informacij
o razpisu
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Matejo Bošnjak. Informacije so na
voljo tudi med uradnimi urami (ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure, sreda od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure) na naslovu:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Metelkova 4, 1000 Ljubljana,
tel. 01/400-79-37, telefaks: 01/400-79-95,
e-pošta: mateja.bosnjak@gov.si.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na kateri bodo
objavljane morebitne spremembe in novosti
v zvezi z javnim razpisom.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
Št. 1316-12-0053
Ob-4927/12
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb
RS na podlagi Pravilnika o postopkih razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb,
številka 4-0027/2011-468, z dne 23. 5. 2011
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic
družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
Prodajalci:
– Republika Slovenija, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, Dunajska
cesta 160, 1000 Ljubljana,
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– D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000
Ljubljana,
– Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj,
– SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje:
Predmet prodaje je paket 10.851.268
navadnih imenskih delnic družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Cesta Ste Marie aux
Mines 5, 4290 Tržič, kar predstavlja 100 %
lastniški delež v družbi. Z nakupom 100 %
lastniškega deleža je neločljivo povezana
dokapitalizacija družbe s strani izbranega
kupca, v višini najmanj 2.000.000,00 EUR.
Družba Peko, tovarna obutve, d.d. (v
nadaljevanju imenovana: družba) je pro
izvajalec in prodajalec visokokakovostne
usnjene obutve s 110-letno tradicijo in prepoznavno blagovno znamko v Sloveniji in
na trgih bivše Jugoslavije. Poslovno skupino
Peko sestavljajo matična družba Peko, d.d.
s sedežem v Sloveniji in 5 odvisnih družb (1
v Sloveniji in 4 v tujini).
Podrobnejše informacije o družbi so
na voljo na njeni spletni strani: http://www.
peko.si.
Postopek prodaje
Postopke prodaje delnic družbe poteka
v dveh fazah.
V prvi fazi interesenti za nakup delnic
družbe izkažejo svoj interes tako, da na
naslov Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljub
ljana, do vključno 3. 12. 2012, do 12. ure po
lokalnem času, dostavijo v zaprti ovojnici
z oznako »Javno zbiranje ponudb, Peko,
d.d. – izkaz interesa« naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da so zainteresirani za nakup
10.851.268 delnic družbe;
– kratko obrazložitev razlogov za odločitev;
– zadnje revidirane računovodske izkaze
interesenta ali drug ustrezen dokument, ki
izkazuje sposobnost interesenta za nakup
delnic družbe;
– izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra s priloženim slovenskim prevodom, če je izpis sestavljen v tujem jeziku;
– izjavo, da nastopajo v svojem imenu in
za svoj račun;
– ime kontaktne osebe interesenta s telefonsko številko, e-mailom in številko faksa.
Na podlagi izkazanega interesa bo komisija, ki vodi postopek skupne prodaje delnic
(v nadaljevanju imenovana: komisija), povabila izbrane kvalificirane interesente k podpisu pogodbe o varovanju tajnosti podatkov
ter jim po podpisu le-te dostavila podrobnejše podatke o družbi za pripravo nezavezujočih ponudb in obvestilo o nadaljnjem
postopku prodaje.
Komisija bo po prejemu in obravnavi nezavezujočih ponudb povabila izbrane ponudnike k sodelovanju v drugi fazi prodaje.
V tej fazi bo izbranim ponudnikom omogočen skrbni pregled v podatkovni sobi družbe. Hkrati bodo ponudniki pozvani k oddaji
zavezujočih ponudb. Ponudniki bodo prejeli
navodila za pripravo zavezujočih ponudb in
obvestilo o nadaljnjem postopku prodaje.
Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe.
Komisija si pridržuje pravico, da na podlagi tega razpisa ne izbere kateregakoli oziroma nobenega od interesentov za nadaljnji
postopek prodaje.
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Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
oziroma kadarkoli brez vsake odškodninske
odgovornosti spremeni ali ustavi postopek
prodaje delnic družbe ter o tem pisno obvesti vse zainteresirane ponudnike.
Komisija lahko posamezne ponudnike
pozove, da svoje ponudbe še dopolnijo oziroma izboljšajo. Komisija lahko s posameznimi ponudniki izvede pogajanja.
Prodajalci na podlagi tega javnega razpisa niso dolžni skleniti pogodbe o prodaji
delnic, ki so predmet tega javnega razpisa,
z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Dodatne informacije so interesentom na voljo pri osebi Mitji Svoljšak,
tel. 01/320-05-35 ali e-mail: mitja.svoljsak@auknrs.si.
Agencija
za upravljanje kapitalskih naložb RS
Št. 300-1/2012-3
Ob-4850/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 50/12), Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 41/11), Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11)
in priglasitvijo sheme državne pomoči, št.
M001-5874564-2012, pri Ministrstvu za finance, Občina Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini
Medvode za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto
2012, v okvirni višini 40.000 EUR (proračunska postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja
drobnega gospodarstva).
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ukrepi (po pravilniku):

Višina sredstev

Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti

10.000,00 EUR

Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja

10.000,00 EUR

Namen C – Spodbujanje projektov inovacij

4.000,00 EUR

Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij

6.000,00 EUR

Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega
podjetništva
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Namen A – Spodbujanje začetih investicij
in investicij v razširjanje dejavnosti
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki,
mikro in mala podjetja, ki na območju občine
investirajo v opredmetena osnovna sredstva
za ustanovitev novega obrata ali poslovne
enote, v opredmetena osnovna sredstva za
razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa obstoječega obrata
oziroma storitev.
Pogoji:
– Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za

10.000,00 EUR.

ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti
in razvoj se šteje investicija v opredmetena
osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih
sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini.
– Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se
ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje
izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Upravičeni stroški so:
– stroški
naslednjih
opredmetenih
osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški naslednjih neopredmetenih
osnovnih sredstev: nakup patentov, licenc,
programske opreme ter stroški razvoja novih produktov ali storitev in
– stroški izobraževanja za pridobitev
znanj za potrebe razširitve proizvodne oziroma storitvene dejavnosti.
Davek na dodano vrednost se ne šteje
med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih
delovnih mest in samozaposlovanja
Upravičenci:
– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za
zaposlovanje, s stalnim bivališčem v Občini
Medvode in opravljenim programom usposabljanja.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena
pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je bil prejemnik brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za samozaposlitev,
sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije
s strani Zavoda za zaposlovanje in dokazilo
o registraciji podjetja.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih
mest.
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij.
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro- in mala podjetja, ki imajo sedež
na območju občine in razpolagajo z vsaj
deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj,
ki obsega pripravo raziskovalnih projektov,
potrebnih, da se preverijo tehnične in druge
lastnosti novih tehničnih rešitev predloga
inovativnih rešitev; prijavitelj za delo na
prijavljenem projektu lahko zaposli oziroma
najame izumitelja novosti, raziskovalca ali
svetovalca.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot upravičeni stroški
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se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne
pogodbe, avtorske pogodbe ali pogodbe
o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in
z običajnim poslovanjem prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri
izvedbi prijavljenega projekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje
med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša
največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov
prijavljenega projekta.
Namen D – Spodbujanje promocijskih
aktivnosti podjetij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki,
mikro in mala podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine in se udeležijo
določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi Občino Medvode.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja
stojnice na določenem sejmu ali razstavi,
doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje
med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša
največ 50 % upravičenih stroškov.
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
1. Finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva.
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih projektov
s področja socialnega podjetništva, katerih
dejavnost se bo vršila na območju Občine Medvode oziroma so vanje vključene
nevladne organizacije ali socialna podjetja
s sedežem ali lokacijo poslovne enote na
območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod od iniciative do registracije
socialnega podjetja;
– stroški za izvedbo pilotnega projekta
s področja socialnega podjetništva.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov z namenom registracije socialnega podjetja;
– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– višina delnega finančnega povračila
stroškov oziroma subvencije znaša med
30 % in 50 % vrednosti.
2. Finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu
razvoju
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne
osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje
socialnega podjetništva, ter imajo sedež ali
lokacijo poslovne enote na območju Občine
Medvode.

Upravičeni stroški:
– stroški
naslednjih
opredmetenih
osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa oziroma najema objekta;
– stroški razvoja novih produktov in storitev;
– stroški izobraževanja za pridobitev
specializiranih znanj, potrebnih za zagon
oziroma izvajanje proizvodne oziroma storitvene dejavnosti.
Vrsta instrumenta:
– subvencija za opredmetena osnovna
sredstva iz prve alineje drugega odstavka;
– do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v primeru zaposlitve vsaj 10 oseb iz drugega
odstavka 21.a člena;
– do petletna oprostitev plačevanja najemnine za potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih, ki so v lasti
Občine Medvode;
– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena lahko znaša največ
50 % upravičenih stroškov.
3. Finančna podpora prestrukturiranja
običajnih podjetij v socialna podjetja
Upravičenci:
– upravičenci so mikro- in mala podjetja,
ki imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na
območju Občine Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa socialnega
podjetja, kot jih določajo predpisi s področja
socialnega podjetništva.
Upravičeni stroški:
– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z namenom pridobitve statusa
socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– delno povračilo upravičenih stroškov
svetovanja za prestrukturiranje.
Višina odobrenih sredstev:
– delno povračilo stroškov ne sme presegati 50 % vseh upravičenih stroškov.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– obrazec 1 – prijavni obrazec,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je, od dneva objave in do izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si, vlagatelji
pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur, na
sedežu Občine Medvode.
Vloge je treba poslati na naslov Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode. Vloge morajo biti v zaprti
kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj –
Prijava na javni razpis za dodelitev sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode v letu 2012«. Sklep
o dodelitvi sredstev se posreduje vlagateljem najkasneje v roku 15 dni od obravnave
vlog. Po odobritvi sredstev sklene vsak prejemnik pogodbo z Občino Medvode, v kateri
bodo določene vse medsebojne pravice in
obveznosti pogodbenih strank.
V. Ostale določbe
1. Sredstva bodo upravičencem dodeljena po pravilu »de minimis«. V skladu s tem
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pravilom skupni znesek pomoči dodeljen
istemu upravičencu ne sme presegati praga 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR (v
primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju) v obdobju treh let.
2. Sofinancirajo se upravičeni stroški,
nastali v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 11.
2012, isto obdobje velja tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen vlagatelj
lahko prijavi minimalno vrednost investicije
v višini 4.000,00 EUR (brez DDV); kolikor
prijavi manjšo vrednost, vlagatelj ni upravičen do sredstev po tem razpisu. Investicija
v stroje in opremo je lahko sestavljena iz
več računov, vendar mora skupna vrednost
te investicije presegati 4.000,00 EUR (brez
DDV), pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR (brez
DDV).
3. Posamezen vlagatelj po tem razpisu
lahko dobi največ 2.000 EUR. Kolikor je
upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih
sredstev, se dodeljena sredstva linearno
zmanjšajo vsem upravičencem.
4. Razpis je odprt do 30. 11. 2012.
5. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Sanja Malej, tel.
361-95-18, email: malej@medvode.si.
Občina Medvode
Št. 430-88/2012-2
Ob-4871/12
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 50/07 in 61/08), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 106/11) ter Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva v Občini Litija (Uradni list RS,
št. 103/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
nosilcev dejavnosti na področju malega
gospodarstva s sedežem v Občini Litija
1. Razpisana sredstva in predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2012 so na postavki »1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva« zagotovljena
sredstva v višini do 15.000 EUR za finančno
pomoč k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev
in nadomestilu za opravljanje mojstrskega
izpita nosilcem dejavnosti s sedežem v Občini Litija, na področju malega gospodarstva
za različne smeri izobraževanja oziroma
usposabljanja.
2. Upravičenci
Finančno pomoč za šolnino, stroške jezikovnih tečajev oziroma nadomestilo za
opravljanje mojstrskega izpita, lahko uveljavljajo lastniki in nosilci dejavnosti enot malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni
podjetniki posamezniki ali kot podjetja v zasebni lasti s sedežem delovanja na območju Občine Litija. Malo podjetje je podjetje,
v katerem število zaposlenih ne presega
50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega
9.597.729,93 EUR.
Do pomoči niso upravičeni tisti, ki opravljajo dejavnost razvrščeno po standardni
klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in
ribogojstva, premogovništva, kmetijstva –
področje primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni sektor –
področje nabave vozila za prevoz tovora
v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, nimajo poravnanih
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zapadlih obveznosti do občine, so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in potrebna dokumentacija
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na
podlagi tega razpisa le pod pogojem, da za
isti namen niso prejeli sredstev iz državnih
ali mednarodnih virov.
Za pridobitev finančne pomoči k šolnini,
stroškom jezikovnih tečajev oziroma nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita, za
dokazila o izobraževanju pridobljena v letih
od 2009 do poteka razpisnega roka, morajo
prosilci predložiti podpisano vlogo, ki vsebuje naziv izobraževanja, ime in priimek,
naslov, telefonsko številko, davčno številko,
številko računa in ime banke.
K vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
– priglasitveni list, obrtno dovoljenje, ali
redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a,
– podpisano izjavo, da ni podjetje v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo o pridobljenem strokovnem
nazivu na dodiplomskem oziroma podiplomskem programu na slovenskih univerzah
oziroma samostojnih visokošolskih zavodih
v Republiki Sloveniji oziroma mednarodno
priznan certifikat znanja tujega jezika oziroma potrdilo o opravljenem mojstrskem izpitu
(overjena kopija),
– potrdilo o plačanih stroških izobraževanja oziroma usposabljanja,
– podpisano izjavo prosilca, da za namen, na katerega se nanaša vloga, ni prejel
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
4. Višina sofinanciranja
Višina finančne pomoči k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev in nadomestilu za
opravljanje mojstrskega izpita se določi glede na obseg vlog in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in lahko znaša
največ 90 % stroškov šolnine, stroškov jezikovnih tečajev oziroma stroškov nadomestila za opravljanje mojstrskega izpita (upravičeni strošek).
V primeru nenamenske porabe sredstev
je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od
dneva prejema do dneva vračila sredstev.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija.
Prepozno prejete vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani, da jih dopolnijo v roku petih dni
od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Prosilci, katerim sredstva ne
bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v roku 30 dni po izteku razpisnega roka.
Prosilcem, katerih vloge bodo odobrene,
bodo izdani sklepi o odobreni višini sredstev
in predložene v podpis ustrezne pogodbe.
Občina Litija si pridržuje pravico, da ne
sofinancira nikogar od prosilcev pomoči.
6. Način in rok za dostavo vlog
Prosilci oddajo vloge do 3. 12. 2012.
Vlagatelj lahko vlogo odda na Občini
Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa jo pošlje priporočeno po pošti,
v zaprti ovojnici, opremljeno na hrbtni strani
z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni
razpis izobraževanje nosilcev dejavnosti na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
področju malega gospodarstva s sedežem
v Občini Litija«, na naslov: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija.
Občina Litija
Št. 371-30/2012
Ob-4873/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06 – ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ZGJS) Občina
Beltinci objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest, in sicer kategoriziranih
lokalnih cest na območju Občine
Beltinci (v nadaljevanju: koncesija
za vzdrževanje cest)
1. Naročnik: Občina Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci (v nadaljevanju: Občina Beltinci).
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest, in sicer kategoriziranih
lokalnih cest na območju Občine Beltinci.
3. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
4. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
tri leta po sklenitvi koncesijske pogodbe.
5. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Občine Beltinci, www.beltinci.si.
6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno
ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku, v zaprti ovojnici, na
naslov: Občina Beltinci, Mladinska ulica 2,
9231 Beltinci.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
‘koncesija za vzdrževanje cest’«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
24. 12. 2012, do 12. ure, v sprejemni pisarni
Občine Beltinci.
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in
jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane
oziroma priložene vse obvezne sestavine
razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne. Prijava
je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika
do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Tatjana Trstenjak, tel. 02/541-35-41, e-pošta: tatjana.trstenjak@beltinci.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti, na
naslov: obcina@beltinci.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine
Beltinci: www.beltinci.si.
8. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Beltinci, www.beltinci.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
9. Kriteriji in merila za izbiro
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem storitev
javne službe.
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so
določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma
skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo
priznal sposobnost, povabil na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteka roka
za oddajo prijav.
11. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne
odločbe.
Občina Beltinci
Št. 602-17/2009-15
Ob-4876/12
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/2011 in
40/2012 – ZUJF), 10. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/11
– ZUPJS – A) in 51. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo in 15/12) Mestna občina Ljubljana objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje
programa za predšolske otroke –
Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel
Strokovni svet Republike Slovenije na
26. seji dne 18. 3. 1999
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije:
Mestna občina Ljubljana bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske
otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel
Strokovni svet Republike Slovenije na 26.
seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega
dnevnega programa za najmanj štiri oddelke in skupaj največ petdeset oddelkov I.
starostnega obdobja na območju Mestne
občine Ljubljana, tistemu prijavitelju oziroma
kandidatu, ki bo zagotovil vpis in sprejem
otrok iz območja Mestne občine Ljubljana,
ki so uvrščeni na centralni čakalni seznam
objavljen na oglasnih deskah vseh javnih
vrtcev na območju Mestne občine Ljubljana
in spletni strani Mestne občine Ljubljana, in
sicer tako, da bo oddelke oblikoval na novo
izključno iz otrok uvrščenih na centralnem
čakalnem seznamu.
3. Območje izvajanja dejavnosti: javna
služba se bo izvajala na območju Mestne
občine Ljubljana.
4. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti
Mestna občina Ljubljana bo dodelila koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje
petih let.
Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najkasneje v roku treh mesecev po
sklenitvi pogodbe o koncesiji.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev
koncesije)
Na javni razpis za dodelitev koncesije
se lahko prijavi zasebni vrtec, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske
vzgoje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije;
2. kandidat mora imeti na območju Mestne občine Ljubljana zagotovljene prostore
in opremo v skladu s predpisi;
3. kandidat mora imeti zagotovljene
strokovno usposobljene delavce v skladu
s predpisi;
4. kandidat bo izvajal deveturni dnevni
program;
5. kandidat mora imeti program razvoja
s finančnim načrtom za naslednjih pet let ter
letni delovni načrt;
6. kandidat mora imeti kalkulacijo cene
programa;
7. kandidat bo moral opravljati dejavnost
za ceno programa, ki jo skladno s predpisi
določi Mestni svet Mestne občine Ljubljana;
8. kandidat mora izpolnjevati morebitne
druge pogoje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi predpisi;

9. kandidat mora podati izjavo o pričetku
dejavnosti;
10. kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost.
Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo
ponudbe.
6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk.
Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe
o koncesiji.
0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 60 točk
16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 48 točk
31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 36 točk
46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 24 točk
61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 12 točk
76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe
o koncesiji – 0 točk.
2. število oddelkov 40 točk.
Kandidat, ki bo ponudil štiri oddelke, bo
ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo
ponudil 10 oddelkov, dobi 40 točk. Kolikor
kandidat ponudi več kot štiri oddelke, se
vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.
Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje
število točk, bo izbran za izvajanje koncesije. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov dosegla enako število točk bo izbran
kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka
izvajanja javne službe.
7. Navodila za izdelavo prijave na javni
razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge
so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Način oddaje in rok za oddajo prijav
na javni razpis
Kandidati za dodelitev koncesije morajo
oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis: Koncesija za program za predšolske
otroke«. Prijavo na javni razpis morajo oddati do 23. 1. 2013.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni
pisarni Mestne uprave Mestne občine Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljub
ljana, ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana.
Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravočasna, če prispe na Mestno občino Ljubljana
do roka za oddajo prijav. Če je prijava na
javni razpis oddana na pošti s priporočeno
pošiljko, se šteje, da je oddana pravočasno,
če je bila oddana na pošti s priporočeno
pošiljko najkasneje do dne 23. 1. 2013, do
24. ure.
9. Mestna občina Ljubljana bo o izbiri
odločila z odločbo v 30 dneh po izteku roka
za prijavo.
10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na
javni razpis bo dne 30. 1. 2013, ob 10. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestne
uprave, Oddelka za predšolsko vzgojo in
izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. Odpiranje prijav ne bo javno.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.lju-
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bljana.si, interesenti pa jo lahko dvignejo
tudi v tajništvu Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana, Resljeva 18, Ljubljana,
II. nadstropje; dodatne informacije: Nina
Markoli, tel. 01/306-40-37, in Daniela Hočevar, tel. 01/306-40-17 elektronski naslov:
nina.markoli@ljubljana.si,
daniela.hocevar@ljubljana.si, faks 01/306-40-12.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4884/12
Na podlagi 5. in 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni
list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in projektov na področju kulture,
ki jih bo v letu 2013 sofinancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video,
spletne, multimedialne dejavnosti, založniške (knjige, zgoščenke …), varstva nematerialne kulturne dediščine ter oblikovanja
arhitekture in krajinske arhitekture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini in imajo reference za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta,
katerih ustanoviteljica ni lokalna skupnost ali
država, in ZKD Krško, za izvedbo kulturnih
programov, organizacijo kulturnih prireditev
in programov v občini in za knjižno-založniško dejavnost,
2. društva, ki se ukvarjajo s kulturno
dejavnostjo, za redno delo – letni program,
za izvedbo kulturnih programov oziroma
projektov, za organizacijo kulturnih prireditev in nakup in vzdrževanje opreme ter
brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture za
avtorske projekte.
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani za opravljanje kulturne
dejavnosti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– resorno ne spadajo na druga področja
(šolstvo, šport, znanost, mladi, gospodarstvo …),
– nimajo neizpolnjenih, zapadlih oziroma
neporavnanih obveznosti do Občine Krško.
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture
za leto 2012 je 76.930,40 EUR, in sicer za
točko 1 do 15 %, za točko 2 do 83 % in za
točko 3 do 2 %. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2013.
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5. Merila za izbor programov in projektov
A/ Merila za izbor in vrednotenje projektov zavodov in samostojnih ustvarjalcev
na področju kulture in prireditev/projektov
kulturnih društev, ki delujejo na območju Občine Krško
1. Kakovost projekta
2. Prepoznavnost
3. Reference
4. Realizacija pogodbenih obveznosti
do Občine Krško v preteklem letu
5. Potencialni uporabniki (udeleženci)
projekta / ciljne skupine
6. Ustrezna, pregledna in jasna finančna konstrukcija
7. Neprofitnost
8. Nivo projekta
9. Predvidena dostopnost projekta
javnosti v Občini Krško.
B/ Merila za izbor programov letnih programov kulturnih društev v Občini Krško
Strokovna komisija bo letne programe
kulturnih društev predhodno izbrala po merilih iz sklopa A. Pogoj za uvrstitev letnega
programa kulturnega društva v nadaljnjo
obravnavo je 55 točk.
Merila za izbor programov letnih programov kulturnih društev v Občini Krško sestopijo iz 1.) posebnih meril po področjih
dejavnosti in 2.) dodatnih meril, ki so skupna
vsem področjem dejavnosti.
1.) Posebna merila se nanašajo na realizacijo programov kulturnih društev v preteklem letu. Pri tem se upošteva: delež novega programa, število samostojnih nastopov
in drugih priložnostnih nastopov, udeležba
na različnih tekmovanjih, dosežena raven
strokovnega spremljanja, sodelovanje na
različnih srečanjih in akcijah drugih organizatorjev,
2.) Dodatna merila pa se nanašajo na
programske posebnosti, obletnico delovanja in dodatek za status društva, ki deluje
v javnem interesu.
C/ Merila za izbor in vrednotenje projektov sofinanciranja in vzdrževanja opreme
kulturnih društev
1. Upravičenost/nujnost
2. Realna, pregledna in jasna finančna
konstrukcija
3. Kontinuiteta delovanja.
D/ Merila za brezplačno uporabo velike
dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija
gradu Rajhenburg
1. Kakovost prireditve
2. Reference prijavitelja
3. Kontinuiteta uporabe velike dvorane
Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami,
– reference prijavitelja in umetniških vodij programov,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe o statusu (samostojni
ustvarjalci v kulturi) oziroma kopija statuta
(društva, zavodi).
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013.
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8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do
24. decembra 2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v glavni pisarni Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis
za kulturne programe in projekte 2013«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 9. januarja 2013, ob 16. uri,
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja
pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni.
V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od datuma odpiranja prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni,
od 8. do 10. ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel. 07/488-16-50,
e-mail: oi.krsko@jskd.si.
13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v sredo, 5. decembra
2012, ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine
Krško.
Občina Krško
Ob-4885/12
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju tehnične kulture, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
(Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju tehnične kulture,
ki jih bo v letu 2013 sofinancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:

– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti s področja tehnične kulture in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
izvajanje prijavljenih programov/projektov,
– delovanja v razpisanem letu nimajo
sofinanciranega iz proračuna Občine Krško
v okviru posebnih ali drugih proračunskih
postavk,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo
za prijavljene programe oziroma projekte, iz
katerih so razvidni prihodki in odhodki, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi
razpisa predhodnega leta, če so na njem
sodelovali.
Skladno z določbami tega pravilnika se
ne sofinancira:
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Krško
ali iz posebnih proračunskih postavk Občine
Krško,
– izvajalcev, ki resorno spadajo na druga
področja (šport, zdravstvo, sociala, kultura,
gospodarstvo idr.).
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2013 je
9.560 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2013.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa,
– realizacija pogodbenih obveznosti do
Občine Krško v preteklem letu.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo prosilci poslati
s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati
osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do
24. decembra 2012. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v glavni pisarni Občine Krško.
Posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upo-
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števala. Vloge morajo biti oddane v zaprti
kuverti in označene z »Ne odpiraj – Vloga
na razpis za tehnično kulturo 2013«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila 8. januarja 2013, ob 15.30,
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki vlagateljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog vlagatelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh po odpiranju vlog. Na podlagi
ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se
izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za
pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prejemniki sredstev sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta:
bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih
dni, od 8. do 10. ure.
13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v torek, 10. decembra
2012, ob 16. uri, v prostorih Mladinskega
centra Krško, CKŽ 105, Krško.
Občina Krško
Ob-4886/12
Na podlagi 4. in 5. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne
dediščine na območju Občine Krško (Uradni
list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov ohranjanja
in vzdrževanja premične in nepremične
kulturne dediščine v Občini Krško
v letu 2013
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa je ohranjanje
in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine na območju Občine Krško. Mednje
sodijo:
– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki so razglašeni z odloki
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Krško,
– nepremična dediščina (enote, vpisane
v Register nepremične kulturne dediščine),
– premična dediščina (spomenik), ki je
del registrirane nepremične kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

Na razpis se lahko prijavijo: zemljiško
knjižni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali
pa je vpisana v zbirni register dediščine pod
naslednjimi pogoji:
– enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na
območju Občine Krško oziroma je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register kulturne dediščine),
– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni
do konca meseca novembra tekočega leta,
– predlagatelj mora imeti zagotovljeno
finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,
– predlagatelj mora pridobiti ustrezno
dovoljenje za poseg, kolikor je to potrebno,
v skladu z zakonom o graditvi objektov,
– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje oziroma soglasje pristojnega
Zavoda za varstvo kulturne dediščine,OE
Ljubljana,
– za obnovo oziroma vzdrževanje premične dediščine mora predlagatelj pridobiti
mnenje lokalno pristojnega muzeja (Mestnega muzeja Krško, enote Kulturnega doma
Krško).
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije.
4. Orientacijska vrednost razpisa:
37.696,00 EUR. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2013.
5. Merila za izbor projektov
a) stopnja ogroženosti varovane enote
dediščine (upravičenost oziroma nujnost
posega),
b) pomen enote (kakovost in prepoznavnost),
c) raba varovane enote dediščine,
d) realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost,
e) dostopnost dediščine javnosti.
Podrobnejši kriteriji in merila za izbor
projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu/upravljanju,
– projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje na projekt obnove oziroma mnenje lokalnega muzeja,
– kratka predstavitev projekta.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do
24. decembra 2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v glavni pisarni Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
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Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za
vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 9. januarja 2013, ob 15. uri,
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja
pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni.
V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru
sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih ur, na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si.
13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v sredo, 5. decembra
2012, ob 16.30, v sejni sobi »A« Občine
Krško.
Občina Krško
Ob-4887/12
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in Pravilnika o vrednotenju
športnih programov v Občini Krško (Uradni
list RS, št. 55/11) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Krško za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
s področja športa v Občini Krško za leto
2013.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2013 je
269.000,00 EUR. Sredstva pridobljena na
javnem razpisu uporabljajo od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2013.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so
registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
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2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2013 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole
– Interesna športna vzgoja mladine
– Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
2. Športna rekreacija:
– 80-urni programi redne vadbe
– organizacija športno-rekreativnih tek
movanj
– planinstvo
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
– znanstvenoraziskovalna dejavnost;
– založniška dejavnost;
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– športni objekti;
– informacijski sistem na področju športa;
– delovanje športnih zvez.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov
v Občini Krško.
VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 24. decembra 2012, na naslov
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško. Prijava mora biti predložena v zapečateni kuverti, ki mora biti na sprednji
strani označena z napisom »Ne odpiraj –
Javni razpis šport 2013«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila oddana najkasneje zadnji dan roka
za oddajo prijav na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana na naslovu
naročnika.
Prijava mora biti izdelana na prijavnih
obrazcih naročnika (Občina Krško). Priložen
mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri
katerem je prijavitelj registriran.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 9. 1. 2013
ob 14. uri, v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
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izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja
vlog prijavitelja pozvala,da dopolni vlogo.
Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni.
V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2013 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno
dokumentacijo dobijo prijavitelji na spletni
strani Občine Krško, www.krsko.si in Športne zveze Krško, www.szkrsko.si. Osebno
lahko dokumentacijo dvignete na naslovu
Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203, Klavdija Žibert,
tel. 07/498-12-03, pri sekretarju Športne
zveze Krško Gašperju Kovaču, CKŽ 131,
tel. 051/741-199, vsak delavnik med 8. in
10. uro.
Občina Krško
Ob-4888/12
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Krško (Uradni
list RS, št. 97/11) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Zdravstvenega varstva
ki jih bo v letu 2013 sofinancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti.
Pod A 2
Programi društev upokojencev, ki imajo
sedež v Občini Krško
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,

– programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod A 3
– programi društev in organizacij, ki se
nanašajo na reševanje romske problematike
v Občini Krško.
Pod B 1
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in
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 Občine Krško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– 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 programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Krško
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Krško oziroma za občane
Občine Krško, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako,
da združujejo člane na področju regije (v
tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Krško),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva, oziroma lahko pri poročilu o delu izkažejo število uporabnikov Občine Krško,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
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f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo ...).
Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini
Krško se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Krško.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ tri
različne programe naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je to
smotrno.
Zavodi, katerih ni ustanovitelj lokalna
skupnost ali država, lahko v posameznem
vsebinskem sklopu A ali B prijavijo le en
program.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2013 je 63.000 EUR, in
sicer:
– za področje A 40.000 EUR,
– za področje B 23.000 EUR.
5. Merila za izbor programov
Merila za izvajanje letnega programa na
nivoju občine, vsebujejo:
– splošna merila, ki so za vse prijavitelje
enaka (kvaliteta in realnost predloženega
programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna konstrukcija
programa),
– dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2013 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, najkasneje do 24. decembra
2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine
Krško. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Posamezna prijava na
javni razpis mora biti izdelana izključno na
razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije
naročnika (Občine Krško).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
in označene z »Ne odpiraj – ponudbe na
javni razpis 2013«, s pripisom »za področje
A« oziroma »za področje B«, odvisno od
tega za katero razpisno področje ponudnik
oddaja ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 3. 1. 2013, ob 14. uri, v sejni
sobi D Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo
javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala,
da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji
v roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev, na
podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi
sredstev, zoper katerega je možna pritožba
županu občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2013 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Klavdija
Žibert, tel. 07/498-12-03, e-mail: klavdija.zibert@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-4889/12
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov za otroke in mladino,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
za otroke in mladino, ki jih bo
v letu 2013 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2013, razen programov s področja kulture,
športa, zdravstva in sociale.
V letu 2013 se bodo prioritetno vrednotili
in sofinancirali naslednji projekti in programi:
– aktivnosti, ki spodbujajo k strpnosti in
nenasilju,
– aktivnosti, ki spodbujajo k prostovoljstvu mladih in
– aktivnosti v zvezi z »Evropskim letom
državljanov«.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti s področja dela
z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti
program ne more pridobiti sredstev iz drugih
javnih razpisov Občine Krško.
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi
veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela
z mladimi za leto 2013 je 44.040,00 EUR,
dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2013.
5. Merila za izbor programov:
– ustrezanje prioritetnim vsebinam,
– kakovost in jasni cilji programa,
– opredeljeni uporabniki oziroma udeleženci programa,
– aktivnosti, strokovna ravnanja in metode dela,
– obseg in število ur vključenosti udeležencev v program,
– kadrovska zasedba programa,
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– način evalvacije,
– možnost sodelovanja uporabnikov pri
načrtovanju in izvedbi programa,
– sodelovanje prostovoljcev,
– programsko sodelovanje mladinskih
organizacij med seboj,
– uporaba mladinske infrastrukture,
– reference programa,
– realna in pregledna finančna konstrukcija programa,
– stroški dela (urne postavke),
– primerljivost stroškov z istovrstnimi
programi,
– realizacija pogodbenih obveznosti do
Občine Krško v preteklem letu.
Med temi so prioritetna merila: ustreznost prioritetnim vsebinam, kakovost in
jasni cilji programa, sodelovanje prostovoljcev, reference programa ter realna in pregledna finančna konstrukcija.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do
24. decembra 2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v glavni pisarni Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis za otroke in mladino 2013«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 7. januarja 2013, ob 15.30, v sejni sobi
»D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da
dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši
od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku
ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema
sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna
za leto 2013 in v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
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uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni,
od 8. do 10. ure.
13. Delavnica za pripravo prijave bo
v ponedeljek, 10. decembra 2012, ob
16. uri, v prostorih Mladinskega centra Krško, CKŽ 105, Krško.
Občina Krško
Št. 430-29/2012-2
Ob-4894/12
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni
list RS, št. 38/10) in v povezavi z Zakonom
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US in 17/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
v Občini Hrpelje-Kozina (2012)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina
leži na območju Občine Hrpelje - Kozina za
leto 2012. Razpis se nanaša na koncesijsko
dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2011.
Predmet sofinanciranja so naslednji
ukrepi:
1.) Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in
strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic,
solnic in umetnih dupel.
2.) Biotehnični ukrepi, kot so:
– krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih
in pridelovalnih njiv.
3.) Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev
pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav
za preprečitev in omejevanje izgub divjadi
na leglih in gnezdih,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet
divjadi.
4.) Izobraževalni in promocijske ukrepi,
kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti
v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja
in podobno).
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati
v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s po-
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dročja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se nahaja na območju
občine,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj
mora z verodostojnimi listinami dokazati, da
je v letu 2012 izvajal aktivnosti na najmanj
dveh ukrepih, ki so predmet sofinanciranja.
Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev glede na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.
4. Višina sredstev: višina razpoložljivih
sredstev je 3.129,69 EUR.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na
javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– obrazce (prijava na razpis in izjava
o izpolnjevanju pogojev).
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije in spletni strani občine, do zaključka tega javnega
razpisa, to je do 30. 11. 2012, na spletnih
straneh Občine Hrpelje - Kozina (http://www.
hrpelje-kozina.si) ali v sprejemni pisarni občine.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Vlagatelji lahko oddajo vloge v sprejemni
pisarni občine, v času uradnih ur ali po pošti
kot priporočeno pošiljko, na naslov: Občina
Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina, in sicer najkasneje do vključno
30. 11. 2012 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani
levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov
vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici, z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (2012)«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine

Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina, v roku sedmih dni od dneva
zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
8. 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 ali v času uradnih v sprejemni
pisarni Občine Hrpelje - Kozina.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Hrpelje - Kozina ali po tel. 05/68-00-150
– kontaktna oseba Robert Kastelic, elektronski naslov; robert.kastelic@hrpelje.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Ob-4921/12
Mestna občina Novo mesto na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11in 42/12) objavlja
javni razpis
za nakup stanovanja na območju
Mestne občine Novo mesto
Predmet razpisa je nakup stanovanja, ki
ga bo v letu 2012 za uresničevanje nalog na
stanovanjskem področju kupila Mestna občina Novo mesto od pravnih in fizičnih oseb.
Predmet nakupa je dvo ali več sobno
stanovanje v večstanovanjskem objektu na
območju Mestne občine Novo mesto, v velikosti nad 60 m2.
Vrednost stanovanja ne sme presegati
70.000,00 EUR.
Ponudbe zainteresiranih morajo vsebovati:
1. ime in naslov ponudnika – prodajalca,
2. podatke o velikosti, starosti, legi in
stanju stanovanja,
3. ponujeno ceno,
4. datum, do katerega velja cena ponudbe (najmanj 60 dni).
Ponudbe pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za premoženjske
zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, s pripisom »za nakup stanovanja«.
Pri odločitvi o nakupu stanovanja se bo
poleg ponujene cene v EUR/m2 upoštevala starost in stanje stanovanja. Stanovanje
mora biti izpraznjeno, takoj vseljivo, bremen prosto. Zemljiškoknjižno stanje mora
biti urejeno.
Upoštevane bodo vse popolne ponudbe,
ki bodo prispele na vložišče Mestne občine
Novo mesto do vključno 12. 12. 2012, do
12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku ali nepopolne vloge, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponudniki obveščeni.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 07/393-92-30.
Mestna občina Novo mesto
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Javne dražbe
Ob-4942/12
Popravek
V objavi javne dražbe za prodajo nepremičnin Občine Tišina, ki je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 84/12, z dne 9. 11.
2012, pod oznako Ob-4742/12, se popravi
4. točka, ki se pravilno glasi:
»4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicne cene za prodajano premoženje
so sledeče:
– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci,
v izmeri 801 m2; je izklicna cena 11.854,80 €,
– za parc. št. 1396/12, k.o. Murski Črnci,
v izmeri 693 m2; je izklicna cena 8.870,40 €,
– za parc. št. 432, k.o. Petanjci, v izmeri
474 m2; je izklicna cena 3.507,60 €,
– za dvosobno stanovanje in kletne prostore ID 178, k.o. Tišina, v izmeri stanovanje-14 48,53 m2, drvarnica-8 11,00 m2, klet-9
13,65 m2; je izklicna cena 32.900,00 €.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
zakonsko določenega davka na promet
z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za
večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji
znesek višanja.«
Uredništvo
Št. 900-3/2012
Ob-4872/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor, v I. nadstropju, v izmeri 71,80 m2,
z id. oznako nepremičnine 1725-493-3,
v stavbi št. 493, na naslovu Prešernov
trg 2, v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0,
k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljub
ljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis
lastninske pravice v zemljiško knjigo bo
mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljub
ljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, kolikor bo
to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebiti
drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del nepremičnine
(v izmeri 53,35 m2) je času prodaje zaseden
z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje
za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa

pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti
najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
Izklicna cena: 185.200,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor, v II. nadstropju, v izmeri 68,80 m2,
z id. oznako nepremičnine 1725-493-4,
v stavbi št. 493, na naslovu Prešernov
trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0,
k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu
Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek
vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč
šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiško
knjižno dovolilo za vpis, kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema
nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni
zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 176.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor na mansardi, v izmeri 72,40 m2, z id.
oznako nepremičnine 1725-493-5, v stavbi
št. 493, na naslovu Prešernov trg 2 v Ljub
ljani, parc. št. 1725-3134/0-0, k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov
trg 2, Ljubljana, poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po
vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se
Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo
kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, kolikor bo to potrebno. Mestna
občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
V času prodaje nepremičnina ni zasedena
z najemnikom.
Izklicna cena: 112.100,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.4. Predmet javne dražbe je posamezni
del stavbe, z id. št. 1728-109-4 – stanovanje
št. 4, v izmeri 115,30 m2, v III. nadstropju
(4. etaži), v stavbi z naslovom Mestni trg 10
v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na
posebnem skupnem delu stavbe. Splošni
skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc. št.
*10, k.o. 1728-Ljubljana mesto in zemljišče
s parc. št. 47/9, iste k.o. Posebni skupni del
stavbe je hodnik z id. št. 1728-109-22 v neto
tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu stanovanju pripada solastniški delež v višini
51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in
solastniški delež do 335/1000 na posebnem
skupnem delu stavbe z ID št. 1728-109-22.
Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta Ljub
ljana moje mesto. Kupec bo z dnem podpisa
pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
Izhodiščna cena: 126.025, 00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je posamezni
del stavbe z id. št. 1728-109-21 – poslovni prostor št. 19, v izmeri 494,42 m2, v II.
nadstropju (3. etaži), v stavbi z naslovom
Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim
solastniškim deležem na splošnih skupnih
delih stavbe. Splošni skupni del stavbe je
med drugim zemljišče, na katerem stavba
stoji, to je parc. št. *10, k.o. 1728-Ljubljana
mesto (id. 1728-10/0-1) in zemljišče s parc.
št. 47/9, iste k.o. (id. 1728-47/9-0). Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada solastniški delež v višini 221/1000 na splošnih
skupnih delih stavbe.
Za stavbo na omenjenem naslovu
je predvidena prenova stavbe v okviru
projekta Ljubljana moje mesto. Kupec bo
z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost
plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
Izhodiščna cena: 433.670,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor PO1, v izmeri 58,95 m2, z ID oznako
1728-490-3, ki se nahaja v pritličju stavbe,
na naslovu Vodnikov trg 5a, Ljubljana, parc.
št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o. 1728-Ljub
ljana mesto.
Za stavbo na naslovu Vodnikov trg 5a
v Ljubljani, še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je že predlagal vzpostavitev
etažne lastnine v zemljiški knjigi, na parc.
št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o. 1728-Ljub
ljana mesto. Zemljiškoknjižni predlog za
vzpostavitev etažne lastnine je evidentiran
pod opr. Dn. št. 2300000860/2011.
Predmetna nepremičnina je zasedena
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem
prostoru.
Izklicna cena: 111.775,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor SO1, v izmeri 40,15 m2, z ID oznako
1728-490-4, ki se nahaja v II. nadstropju
stavbe, na naslovu Vodnikov trg 5a, Ljub
ljana, parc. št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.
1728-Ljubljana mesto.
Za stavbo na naslovu Vodnikov trg 5a
v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je že predlagal vzpostavitev
etažne lastnine v zemljiški knjigi na parc.
št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o. 1728-Ljub
ljana mesto. Zemljiškoknjižni predlog za
vzpostavitev etažne lastnine je evidentiran
pod opr. Dn. št. 2300000860/2011.
Predmetna nepremičnina je zasedena
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas do
5. 10. 2013. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja
v poslovnem prostoru.
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Izklicna cena: 76.075,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javne dražbe so prostori
v skupni izmeri 650,23 m2, ki se nahajajo v stanovanjski stavbi, na naslovu Gornji
trg 30, z ID oznako 1728-366-2, 1728-366-3,
1728-366-4, 1728-366-5, 1728-366-6,
1728-366-7, 1728-366-8, 1728-366-9,
1728-366-10, 1728-366-11, 1728-366-12,
1728-366-13, 1728-366-14, 1728-366-15,
1728-366-16, 1728-366-17, 1728-366-18,
1728-366-19, 1728-366-20, parc. št. 317 (id.
1728-317/0-0), k.o. 1728 Ljubljana Mesto.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist
prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni
zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 269.100,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.9. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor št. P04, v skupni izmeri 94,74 m2,
ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani, z ID oznako št. 1739-989-70, v k.o. 1739 – Zgornja
Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno
najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja
v poslovnem prostoru je last najemnika in
ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca Predmetna
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 161.058,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.10. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor št. P02, v skupni izmeri 43,66 m2,
ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani, z ID oznako št. 1739-989-68, v k.o. 1739 – Zgornja
Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno
najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja
v poslovnem prostoru je last najemnika in
ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca Predmetna
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 74.222,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000 v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 11. 12.
2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, s pričetkom
ob 10.30, po naslednjem vrstnem redu:
– poslovni prostor v I. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2, ob 10.30;
– poslovni prostor v II. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2, ob 10.45;
– poslovni prostor v mansardi na naslovu
Prešernov trg 2, ob 11. uri;
– stanovanje na naslovu Mestni trg 10,
ob 11.20;
– poslovni prostor na naslovu Mestni
trg 10, ob 11.40;
– poslovni prostor št. PO1 na naslovu
Vodnikov trg 5a, ob 12. uri;
– poslovni prostor št. SO1 na naslovu
Vodnikov trg 5a, ob 12.20;
– prostori na naslovu Gornji trg 30, ob
12.40;
– poslovni prostor št. PO4 na naslovu
Tugomerjeva 2, ob 13. uri;
– poslovni prostor št. PO2 na naslovu
Tugomerjeva 2, ob 13.20.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
lahko v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj
zase ter se pravočasno in pravilno prijavi,
tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine

– javna dražba za poslovni prostor št. ____
na naslovu________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnin bo dne 4. 12. 2012:
– na naslovu Prešernov trg v Ljubljani,
med 9. do 9.25;
– na naslovu Vodnikov trg 5a v Ljubljani,
med 9.30 in 9.50;
– na naslovu Mestni trg 10 v Ljubljani,
med 10. in 10.25;
– na naslovu Gornji trg 30 v Ljubljani,
med 10.45 do 11. uro;
– na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani,
med 11.45 in 12. uro.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11 in 42/12).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4882/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, in
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, objavljata na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012 (OdRSPD12, Uradni
list RS, št. 37/12) naslednjo
javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Vlada
RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Upravljavec in organizator javne dražbe:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.
II. Opis predmeta prodaje
Enosobno stanovanje, v izmeri 21,77 m2,
v I. nadstropju objekta, na naslovu Cankar-
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jeva ulica 8a, 2380 Slovenj Gradec. Večstanovanjski objekt stoji na parceli št. 469, k.o.
Slovenj Gradec.
Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo.
Projekt etažne lastnine in izdelava elaborata o vrisu objekta v zemljiški kataster sta
v fazi izdelave.
Stanovanje je nezasedeno. Je prosto
vseh bremen.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
14.000,00 EUR.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno
ceno, je 250,00 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo). Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 10 % od izklicne cene, na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na
št. 18 10995-7221002-27112012.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec,
tj. najugodnejši dražitelj, mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je
v 8 dneh po podpisu pogodbe na podračun
Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
10955-7221002-27112012, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe 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.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.
IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, ter telefonsko številko in
e-mail;
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec);
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o plačani varščini;

– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– predloži izvirnik osebnega dokumenta;
– fotokopijo davčne številke;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani varščini, izdano s strani banke,
iz katerega je razviden točen čas izvedbe
naloga in celotno številko transakcijskega
računa za primer vračila varščine ter vsa
ostala zahtevana potrdila in dokumente.
Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije
izločeni iz postopka.
V. Postopek: javna dražba se bo izvedla
dne 11. 12. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi na
naslovu: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
Gradec, sejna soba na upravi (kletni prostori).
VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane
obveznost najugodnejšega dražitelja, da
s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja.
Javna dražba je končana, ko predsednik
komisije trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Komisija za vodenje postopka prodaje
stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
V tem primeru se dražiteljem vrne vplačana
varščina brez obresti.
VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek
kupoprodajne pogodbe v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1,
2380 Slovenj Gradec, po e-mailu ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
Gradec. Kontaktna oseba je Alenka Jezernik, univ. dipl. prav., tel. 02/88-23-408, in je
dosegljiva vsak dan, od dneva objave do
dneva javne dražbe, med 9. in 15. uro.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 02/88-23-408.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 900-3/2012-245
Ob-4924/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
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RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11 in 42/12) in Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet prodaje je nezazidano
stavbno zemljišče: parc. št. 384/8 (ID znak
1695-384/8-0) njiva, v izmeri 609 m2, parc.
št. 384/75 (ID znak 1695-384/75-0) njiva,
v izmeri 198 m2, parc. št. 384/76 (ID znak
1695-384/76-0) travnik, v izmeri 199 m2,
parc. št. 384/77 (ID znak 1695-384/77-0)
travnik, v izmeri 57 m2, parc. št. 384/78 (ID
znak 1695-384/78-0) travnik, v izmeri 69 m2,
parc. št. 384/79 (ID znak 1695-384/79-0)
travnik, v izmeri 234 m2, parc. št. 384/80 (ID
znak 1695-384/80-0) travnik, v izmeri 246 m2,
parc. št. 384/81 (ID znak 1695-384/81-0)
travnik, v izmeri 81 m2, parc. št. 384/82 (ID
znak 1695-384/82-0) travnik, v izmer 70 m2,
parc. št. 384/83 (ID znak 1695-384/83-0)
travnik, v izmeri 230 m2, parc. št. 384/84 (ID
znak 1695-384/84-0) travnik, v izmeri 246 m2,
parc. št. 384/85 (ID znak 1695-384/85-0)
travnik, v izmeri 88 m2, parc. št. 384/86 (ID
znak 1695-384/86-0) travnik, v izmeri 70 m2,
parc. št. 384/87 (ID znak 1695-384/87-0)
travnik, v izmeri 226 m2, parc. št. 384/88 (ID
znak 1695-384/88-0) travnik, v izmeri 246 m2,
parc. št. 384/89 (ID znak 1695-384/89-0)
travnik, v izmeri 96 m2 in parc. št. 384/90 (ID
znak 1695-384/90-0) travnik, v izmeri 28 m2
vse k.o. 1695-Karlovško predmestje, skupaj
2993 m2.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po
določilih Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni
del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN,
22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) nahajajo
v enoti urejanja prostora RN-408 Rudnik,
z namensko rabo SSce – pretežno eno in
dvostanovanjske površine.
Vse nepremičnine so obremenjene
s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d., zemljišče parc. št. 384/8,
k.o. Karlovško predmestje pa je obremenjeno tudi s stvarno služnostjo v korist podjetja
Elektro Ljubljana d.d.
Izklicna cena: 658.460,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2 Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 2056/2 – zazidano stavbno zemljišče, v izmeri 470 m2, k.o. Bežigrad, ki je po
izkazanem zemljiškoknjižnem izpisku last
Mestne občine Ljubljana in v naravi predstavlja ozek pas zemljišča vzdolž trgovskega centra Merkur Jama, Bežigrad 11, 1000
Ljubljana;
Nepremičnina je obremenjeno s stvarno
služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.
Izklicna cena: 188.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je
1.000,00 EUR.
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4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
4.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.3 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.4 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin, vse
stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana odprtega pri Banki Slovenije
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 13. 12.
2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
s pričetkom ob 12. uri, po naslednjem vrstnem redu:
– za zemljišča pod točko 2.1, ob 12. uri,
– za zemljišče pod točko 2.2, ob 12.30.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko
v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik
nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase
ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb.
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7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku
ali pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišč vplačati varščino, ki
znaša 10 % izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne
občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije, številka: 01261-0100000114, sklic
na številko: 007-432000, z navedbo:
– za zemljišča pod točko 2.1 »plačilo
varščine – javna dražba RN-408 Rudnik«,
– za zemljišče pod točko 2.2 »plačilo
varščine – javna dražba BE-63 Bežigrad«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali
ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih
nepremičninah in informacije za ogled zemljišč, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, pod točko 2.1
na tel. 01/306-41-76, kontaktna oseba je
Sandra Pahor (sandra.pahor@ljubljana.si)
in pod točko 2.2 na tel. 01/306-10-66, kontaktna oseba je Anja Erpič (anja.erpic@ljubljana.si).
Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen
po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti
vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 300/2012
Ob-4808/12
Svet zavoda Osnovne šole Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09, 20/11
in 40/12 – ZUJF) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– overjen dokument (javno listino) o izobrazbi, (za 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,
– dokazilo o nazivu (mentor 5 let, svetovalec ali svetnik),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v VIZ,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– dokazilo, da ima najmanj 5 let delovnih
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, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
razpisa,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da ni bil zoper njega/njo uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od dneva razpisa,
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj
s kratkim življenjepisom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v roku 8 dni
po objavi razpisa na naslov: »Svet zavoda
Osnovne šole Gorje, Zgornje Gorje 44 a,
4247 Zgornje Gorje, s pripisom – Za razpis
za ravnatelja/ravnateljice.«
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
v zakonitem roku. Nepopolne vloge bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.
Predviden pričetek dela je 6. maj 2013.
Pogodba o zaposlitvi bo z imenovanim kandidatom, ki ni zaposlen v šoli, sklenjena za
čas mandata.
Svet zavoda Osnovne šole Gorje
Št. 155/2012
Ob-4852/12
Svet zavoda OŠ Draga Kobala Maribor,
Tolstojeva ul. 3, 2000 Maribor, je na seji dne
13. 11. 2012 sprejel sklep št. 80 o objavi raz-

pisa za delovno mesta ravnatelja OŠ Draga
Kobala. Na podlagi sklepa Svet zavoda razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne 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, 20/11).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda s podružnico.
Kandidat/ka mora obvladati programske
jezike za delo z računalnikom, izkazovati
delovne uspehe pri pedagoškem in drugem
delu iz katerih izhaja, da bo kandidat lahko
uspešno opravljal dela in naloge poslovodnega/strokovnega vodje.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela: 1. 3. 2013.
Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih in želenih pogojev (overjeno kopijo diplome/spričevala, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, potrdila o pridobljeni pedagoški izobrazbi, dokazila o doseženem 5 letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju – overjena kopija delovne knjižice ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ, potrdilo o opravljeni ravnateljski šoli/ravnateljskem izpitu,
overjeno kopijo odločbe o nazivu, original
potrdila o nekaznovanosti od Ministrstva za
pravosodje, potrdilo o ne uvedenem kazenskem postopku od pristojnega Okrajnega
sodišča (107.a člen ZOFVI), staro največ
8 dni, kratek življenjepis, program vodenja
zavoda), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov Svet Zavoda Osnovne šole Draga Kobala, Tolstojeva ul. 3, 2000 Maribor,
s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
Svet Zavoda bo pomanjkljive prijave
obravnaval kot nepopolne vloge smiselno
po ZPP.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Sveta zavoda
Osnovne šole Draga Kobala Maribor
Št. 530/12
Ob-4853/12
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja prosto
delovno mesto
direktorja zavoda.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske,
medicinske, ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju direktorja Svet Zavoda
upošteva naslednje kriterije:
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost predstavljati zavod v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.

Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju in skladno s soglasjem Vlade RS
k imenovanju.
Pisne prijave z življenjepisom, vizijo razvoja in dela zavoda, z opisom delovnih
izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako
»Razpis – direktor« na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino Ljubljana
Št. 531/12
Ob-4854/12
Na podlagi 16. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja prosto
delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju strokovnega direktorja
Svet Zavoda upošteva naslednje kriterije:
– izkušnje na strokovnem, pedagoškem,
raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine,
– sposobnost predstavljati zavod na strokovnem področju v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju Sveta zavoda na predlog direktorja,
ki si predhodno pridobi mnenje Strokovnega
sveta.
Pisne prijave z življenjepisom, z opisom
delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje
v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov:
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako »Razpis – strokovni direktor«
na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino Ljubljana
Št. 32
Ob-4860/12
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96)
ter 56, 57. in 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (ZSV-upb1, Uradni list RS, št. 36/04)
Svet zavoda Prizma Ponikve razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne ali sociološke smeri in 5 let delovnih
izkušenj;
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– ali višja strokovna izobrazba socialne,
psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 20 let delovnih izkušenj;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma ga je dolžan/dolžna
opraviti v letu dni po imenovanju za direktorja/direktorico.
Kandidat/ka mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti, aktivno mora obvladati slovenski jezik in osnovna računalniška znanja
ter imeti izpit B kategorije.
Kandidat/ka mora predložiti program
dela in razvoja za 5-letni mandat.
Direktor/ica bo imenovan/a za 5-letni
mandat. Direktorja/ico imenuje Svet zavoda Prizma Ponikve s soglasjem ministra,
pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne
skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
Kandidati naj pisno prijavo s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih
izkušenj, z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in programom dela
ter razvoja zavoda, pošlje v zaprti ovojnici
v 8 dneh po objavi tega razpisa, na naslov:
Prizma Ponikve, Posebni socialnovarstveni
zavod, Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja
zavoda Prizma Ponikve – Ne odpiraj«.
Svet zavoda Prizma Ponikve
Št. 2290
Ob-4875/12
Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Uradni list RS, št. 72/05 in
104/09) in 15. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve z dne
17. 12. 2009, Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
Poleg splošnih pogojev:
– da je kandidat državljan Republike Slovenije,
– da ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
mora kandidat izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko izobrazbo (drugo
bolonjsko stopnjo),
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da ima aktivno znanje slovenskega jezika in
– znanje najmanj enega tujega jezika na
višji ravni in znanje najmanj enega tujega
jezika na nižji ravni.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ali izpis obdobij
zavarovanja od ZPIZ Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje in
– potrdilo o zahtevani stopnji znanja tujega jezika.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za
direktorja predložiti program razvoja zavoda
za celo mandatno obdobje.
Izbrani kandidat za direktorja bo moral
pridobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov v skladu z Zakonom o tajnih podatkih.
Kandidata bo imenovala Vlada Republike Slovenije za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal na
sedežu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Ljubljani, Dunajska 106.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravni odbor Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106, in sicer v 15 dneh po objavi
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za delovno mesto direktorja«.
Izbrani kandidat bo pisno obveščen
v osmih dneh po izboru, neizbrani kandidati
pa v osmih dneh po sklenitvi pogodbe s kandidatom za direktorja zavoda.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
daje skupna služba Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106.
Upravni odbor Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve
Ob-4877/12
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5,
Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni
list RS, št. 7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Javnega zavoda Bogen
šperk.
Poleg splošnih določb, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih, mora kandidat/ka
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da obvlada vsaj en svetovni jezik,
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja kulturnih dejavnosti, od tega
najmanj eno leto na vodilnih ali vodstvenih
delih (opis naj vsebuje navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravijanja dela, zahtevano stopnjo izobrazbe ter opis dela oziroma
fotokopijo delovne knjižice),
– da ima organizacijske sposobnosti,
– da pozna področje delovanja javnih
zavodov in
– da predloži program dela.

K prijavi morajo kandidati/ke predložiti dokazila iz katerih izhaja, da izpolnjujejo
razpisne pogoje.
Poleg tega pa še: kratek življenjepis
o minulem delu, potrdilo o državljanstvu,
izjavo, da kandidat/ka ni bil/a kaznovan/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a an nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, izjavo, da
zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee, program dela zavoda, ki naj vsebuje
vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev.
Priporočljivo je, da kandidat/ka predloži
dokazila o dodatnih znanjih.
Delovno razmerje bo s kandidatom/ko
sklenjeno za mandatno obdobje petih let
s polnim delovnim časom (predviden pričetek nastopa dela 9. 2. 2013).
Formalno nepopolne in nepravočasne
prjave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/898-78-67.
Kandidati naj pisne prijave s priloženimi
dokazili pošljejo vključno do 7. 12. 2012, na
naslov: Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom
»Razpis za direktorja JZ Bogenšperk – Ne
odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po opravljenem izboru.
Svet javnega zavoda Bogenšperk
Ob-4904/12
Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Savska
cesta 20c, 8290 Sevnica, v skladu z Zakonom o zadrugah in Pravili KZ Sevnica, objavljamo prosto delovno mesto za
direktorja zadruge.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo agronomske ali ekonomske smeri,
– da ima tri oziroma pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži koncept dolgoročne poslovne strategije zadruge.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata, to je 4 leta.
Kandidate vabimo, da v roku 8 dni od
objave vložijo na navedeni naslov pismene
prijave z življenjepisom, dokazili o izobrazbi,
o morebitnih dodatnih znanjih in usposobljenosti, s podrobno predstavitvijo delovnih izkušenj, ter izdelanim konceptom dolgoročne
strategije zadruge.
Vse potrebne informacije za pripravo poslovne strategije kandidati prejmejo pri Ireni
Klenovšek, tel. 07/816-36-00.
Vso zahtevano dokumentacijo naj kandidati pošljejo izključno priporočeno na
naslov: Kmečka zadruga Sevnica, Savska
cesta 20c, 8290 Sevnica, z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na razpis«.
Razpisna komisija bo obravnavala le
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od izteka roka prijav.
Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.
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Druge objave
Ob-4941/12
Sprememba
Občina Hoče - Slivnica na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11)
objavlja spremembo št. 1 javnega zbiranja
ponudb za oddajo fitnes prostora v športni
dvorani Hoče v najem.
V razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije, št. 84/12 je bilo dne 9. 11.
2012 pod št. Ob-4767/12 objavljeno javno
zbiranje ponudb za oddajo fitnes prostora
v športni dvorani Hoče v najem.
Spremenijo se pogoji ponudbe in najema
in sicer:
– Poslovni prostor se daje v najem za
določen čas petih let in ne enega leta.
– V ceno najema so vključeni vsi obratovalni stroški razen stroška za električno
energijo, ki jo bo najemnik plačeval po dejanski porabi.
Ostali pogoji najema ostajajo nespremenjeni.
Rok za oddajo ponudbe se podaljša.
Skrajni rok za oddajo ponudbe je četrtek,
6. 12. 2012 do 12. ure. Za pravočasne ponudbe pa se bodo štele ponudbe, ki bodo
oddane s priporočeno pošto do 5. 12. 2012.
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
6. 12. 2012 ob 13. uri, v veliki sejni sobi na
sedežu Občine Hoče - Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
Občina Hoče - Slivnica
Ob-4918/12
Popravek
V javnem pozivu za pomoč podjetjem, ki
so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 87/12 z dne 16. 11. 2012, (številka
objave Ob-4849/12), se popravek nanaša na
dopolnitev 2. točke javnega poziva (»Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva«),
kjer se za besedilom »sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84400-5/2012/4 z dne
13. 11. 2012« in pred besedilom »ter na
podlagi pogodbe št. SPS-606410-2012-PF,
sklenjene med Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter Skladom.« doda
naslednji tekst », sklepa Vlade Republike
Slovenije št. 84400-4/2012/7 z dne 15. 11.
2012 ter sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 41012-84/2012/2 in št. 41012-83/2012/2
z dne 15. 11. 2012«.
Prav tako se spremeni 6. točka javnega
poziva (»Višina razpoložljivih sredstev«), kjer
se popravek nanaša na zmanjšanje višina
razpoložljivih sredstev iz 4.421.348,31 EUR
na 4.400.000,00 EUR. V 6. točki javnega
poziva (»Višina razpoložljivih sredstev«), se
zapis »do 4.421.348,31 EUR« nadomesti
z zapisom »do 4.400.000,00 EUR«.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 340-2/10
Ob-4851/12
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, objavlja na podlagi 21. člena Zako-

na o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid.
2. Opis predmeta prodaje:
a) les na panju na nepremičnini 1188/4,
k.o. Idrsko, in sicer se prodaja 1677 dreves
listavcev oziroma skupaj 639,97 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odkazilnim manualom št. 12112, ki ga je izdal
Zavod za gozdove Slovenije.
b) les na panju na nepremičnini 1188/4,
k.o. Idrsko, v skladu z Odločbo o krčitvi gozda v kmetijske namene št. 3408-01 – 2104 –
K103/12, ki jo je dne 6. 11. 2012 izdal Zavod
za gozdove Slovenije, velikosti ca. 2,16 ha.
Les pod točko 2.a in 2.b se prodaja skupaj. Posekati je potrebno le drevesa, ki so
izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Pri krčitvi gozda je potrebno
upoštevati navodila, ki jih poda Zavod za
gozdove Slovenije, OE Tolmin. Vsi stroški
v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa,
vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih
gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje
in spravila lesa. Odločba o odobritvi poseka
izbranih dreves, bo izbranemu ponudniku
dostavljena ob izdaji Zavoda za gozdove
Slovenije, OE Tolmin.
Krčitev gozda pod točko 2.b se lahko začne kadarkoli v letu in zaključi do 31. 12. 2013.
Sečnja in spravilo lesa pod točko 2. a se
lahko začne z dnem 1. 6. 2013 in zaključi
do 31. 12. 2013. Zaradi spravilnih razmer
je za krčitev gozda (točka 2.b), priporočljivo konjsko spravilo. Izdelava novih vlak na
krčitvenem območju ni dovoljena, razen po
dogovoru z Zavodom za gozdove Slovenije.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju.
4. Izhodiščna cena: 5.000 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % DDV, ki ga plača
kupec.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 14. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več
najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Kobarid:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneve izstavitve računa.

Plačana varščina se uspešnemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni
pogodbi.
7. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Kobarid ima v tem primeru pravico
obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik
plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
8. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se začne z dnevom objave
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Kobarid: (www.kobarid.si), tako da javno zbiranje ponudb velja do srede, 28. novembra, do 8. ure. Ponudniki so dolžni do
srede, 28. novembra 2012, do 8. ure plačati
varščino v višini 10 % od ponujene cene.
Plačilo varščine pred začetkom odpiranja
ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na račun,
št. 01246-010015011 pri UJP Nova Gorica,
z navedbo »Varščina za nakup lesa«.
9. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih ponudb bo 28. novembra 2012,
ob 10. uri.
10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
11. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
12. Kontaktna oseba s strani prodajalca je Aljoša Medveš: aljosa.medves@kobarid.si.
13. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kobarid lahko s soglasjem
župana Občine Kobarid postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer vrne plačano
varščino brez obresti.
14. Pogoji javnega zbiranja ponudb: na
javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo
ponudniki, ki so veljavno registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih
(dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma
gozdnih sortimentov. Pisne ponudbe morajo prispeti do srede 28. 11. 2011, do 8. ure,
po pošti oziroma morajo biti do tega roka
vročene osebno na naslov: Občine Kobarid, Tajništvo občine, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, v zapečateni kuverti, na kateri je
potrebno navesti: »Ponudba za nakup lesa
– Ne odpiraj«.
Ponudniki so dolžni ponudbi dostaviti naslednje dokumente:
– Pisno izjavo, da bo krčenje gozda
ter izvedbo sečnje in spravila lesa izvedel
v skladu z odločbama Zavoda za gozdove
Slovenije 3408 – 01- 2104 – K103 / 12,
z dne 6. 11. 2012, ter z odločbo o sečnji in
spravilu lesa, ki bo izdana kasneje.
– Pisno izjavo, da je kot kupec hkrati tudi
izvajalec sečnje in spravila lesa na panju.
– Samostojni podjetniki posamezniki
morajo ponudbi priložiti še: priglasitveni list
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DURS, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
– Pravne osebe morajo ponudbi priložiti
še: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, ID za DDV in številko transakcijskega
računa.
– Navedbo ponujene cene, brez DDV,
ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene,
ponudnik pa lahko navede višjo ceno od
izhodiščne.
– Pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb.
– Originalno potrdilo o plačani varščini.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
15. Ponudbo, ki je prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Kobarid izloči in o tem obvesti ponudnika.
16. Vse stroške v zvezi z prodajo nosi
kupec.
17. Z najugodnejšim ponudnikom bo
Občina Kobarid sklenila prodajno pogodbo
v 15 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko
Občina Kobarid podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni.
18. Les se prodaja po načelu »videno –
kupljeno«.
19. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Kobarid: www.kobarid.si.
Občina Kobarid
Št. 79/2012
Ob-4861/12
Univerza na Primorskem, v skladu
z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Splošno – ime in sedež organizatorja
Univerza na Primorskem, Università del
Litorale, s sedežem Titov trg 4, 6000 Koper,
kot najemodajalec (v nadaljevanju: UP), oddaja v najem lastni poslovni prostor na lokaciji Titov trg 4, 6000 Koper (poslovni prostor
»Kantina«, pritličje stavbe Foresterija) za
namen izvajanja gostinske dejavnosti.
Razpisna dokumentacijaje na voljo
ves čas trajanja razpisa na spletni strani:
http://www.upr.si/ in Uradnem listu RS ter na
naslovu UP, Titov trg 4, 6000 Koper (oglasna
deska).
2. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje je poslovni prostor,
namenjen izvajanju gostinske dejavnosti,
v skupni izmeri 64,88 m2, in je sestavni del
poslovnega objekta UP ter zajema:
– uporaba prostora v pritličju, v skupni izmeri neto tlorisne notranje površine 42,20 m2 (prostor »Kantine«),
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– uporabo zunanjega prostora v pritličju,
v skupni izmeri neto tlorisne zunanje površine 22,68 m2 (terasa),
– souporaba sanitarij, ki se nahajajo
v avli objekta Armerija (sanitarije v pritličju
stavbe).
Prostori, ki so predmet najema, niso
opremljeni z vso potrebno gostinsko opremo, razen strežnega inventarja in steklovine.
3. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
treh let.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu, vendar cena
ne sme biti nižja od 1.020,00 EUR/mesec
brez DDV.
DDV se ne obračuna skladno z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano
vrednost, saj je najemniku za dogovorjeno
obdobje dana pravica neovirano zasedati
nepremičnino oziroma njen del, kot da bi bil
njen lastnik in se iz te pravice izključi vsako
drugo osebo.
Najemnino je dolžan najemnik plačevati
vnaprej na podlagi računa, ki ga najemodajalec izstavi do 10. v mesecu za naslednji
mesec. Rok plačila je trideset dni od datuma
izstavitve računa.
Najemnina se prične obračunavati po začetku najemnega razmerja. V primeru zamude plačila najemnine je najemnik dolžan
plačati zakonite zamudne obresti od dneva
zapadlosti do plačila.
V primeru, da najemnik računa ne prejme do 20. v mesecu, je dolžan v roku 8 dni
pisno obvestiti najemodajalca, da mu posreduje kopijo računa. V primeru, da mu najemodajalec v roku 5 dni ne posreduje kopije
računa, je dolžnost najemnika, da urgira,
dokler računa ne prejme, sicer se šteje, da
je račun prejel in da je mesečno najemnino
dolžan poravnati.
4. Osnovni pogoji
Prostori, ki so predmet oddaje, se lahko uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost.
Prostore se oddaja za dobo treh let.
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo
v obdobju trajanja najemnega razmerja pri
opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem
svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo
usklajena z lokacijo, namenom in ambientom UP.
Najemodajalec najemniku nudi vso opremo, razen gostinskega inventarja (kozarci,
šalice, krožniki, pribor, pohištvo …).
Najemnik mora pred in med trajanjem
najema na lastne stroške sam pridobiti vsa
dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti.
Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki
presega redna vzdrževalna dela, pridobiti
pisno soglasje najemodajalca.
Pogodbeni stranki soglašata, da v najemnini niso zajeti stroški ogrevanja, porabe
vode, čiščenja, električne energije, odvoza
smeti in ostalih prispevkov za komunalne
storitev, zavarovanje objekta, nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča ter stroški
deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije.
Te stroške najemodajalec zaračuna posebej ob predložitvi ustreznih računov ozi-

roma jih najemnik plača neposredno. Stroške telefona za telefonske priključke, ki jih
uporablja, plača najemnik po izstavljenem
računu.
Najemnik mora s Komunalo Koper
d.o.o. pred začetkom obratovanja skleniti
pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti.
Morebitna vlaganja v prostor se lahko
uredijo s predhodnim dogovorom med najemodajalcem in najemnikom, ki mora biti
v pisni obliki.
5. Posebni pogoji
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati
pravila UP.
Izbrani ponudnik soglaša, da bo ime gostinskega lokala izbral najemodajalec.
Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal
ali dodajal gostinsko in drugo opremo le
po predhodnem dogovoru in s soglasjem
pristojne osebe najemodajalca.
Najemnik ne sme oddati najetega prostora v podnajem brez pisnega soglasja najemodajalca.
Prostori se oddajo po sistemu videno
– najeto ter potrjeno s primopredajnim zapisnikom, katerega podpišeta obe stranki.
6. Programska izhodišča
Izhodišče:
Načrtovani gostinski lokal je namenjen
študentom, zaposlenim in obiskovalcem UP
in vsem naključnim obiskovalcem okoliških
prostorov, ki želijo enostavnejšo ponudbo
pijač in po potrebi manjših jedi, npr. sendvičev ali sadja. Poslovni prostor – gostinski
lokal se nahaja v pritličju zgradbe UP, Titov
trg 4, 6000 Koper (pritličje objekta Foresterija – Kantina).
Ponudba mora zajemati:
– tople napitke,
– vse vrste pijač,
– primerne vrste hitre prehrane (npr.
sendvičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd., možna je tudi ponudba enostavnih
solat in sladoleda, sladic).
Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz.
7. Obratovalni čas: obratovalni čas gostinskega lokala je vezan na dogovor med
najemodajalcem in najemnikom, vendar
mora biti obratovalni čas najmanj od ponedeljka do petka, od 7.30 do 20. ure. Ob
sobotah, nedeljah, praznikih, v dneh, prostih študijskega procesa in v mesecih juliju
in avgustu bo obratovalni čas gostinskega
lokala po dogovoru med najemnikom in najemodajalcem.
8. Pogoj za udeležbo v postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil vse zahtevane izpolnjene
dokumente (obrazci in priloge), ki so spodaj
navedeni:
Obrazci:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
»Ponudba za najem poslovnega prostora
UP – Kantina« (OBR-1),
– izpolnjen in podpisan obrazec »Program dejavnosti« (OBR-2), ki mora vsebovati:
– ponudbo jedi in pijače (obseg ponudbe, vrsta ponudbe, minimalno število
pijač in jedi ...);
– opis opreme (strežni inventar in steklenina, pribor in ostala namizna posoda);
– opis osebja (število, izobrazbena
struktura, strokovna usposobljenost ...);
– predlog obratovalnega časa;
– predvideni nivo cen (ki mora biti primerljiv s cenami v podobnih gostinskih lokalih);
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– ostalo (glasba, dekoriranje ob dogodkih, videz cenikov in jedilnikov ...);
– morebitno izvajanje druge (prireditvene) dejavnosti;
– ponudniki lahko predložijo tudi dodatne reference, v obliki potrjenih standardov
kakovosti, prejetih nagrad in priznanj.
Priloge:
– pravne osebe s sedežem v RS predložijo: obrazec S. BON-1 (ali S. BON 1/P),
– samostojni podjetniki s sedežem
v RS predložijo: obrazec BON-1/SP in
BON-2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank
pri katerih so odprti transakcijski računi).
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika,
morajo biti predloženi v originalnih izvodih ali
overjenih kopijah.
Razpisna dokumentacija in obrazci se
nahajajo na spletnih straneh naročnika, na
naslovu: http://www.upr.si/, pod kategorijo
Razpisi (glej Drugi razpisi).
9. Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do torka, 10. 12. 2012, do 12. ure, na
naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4,
6000 Koper.
Na sprednji strani ovojnice, spodaj mora
biti napisano: »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih prostorov – kantina«. Na hrbtni
strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.
Nepopolnih in prepoznih ponudb ponudnik ne bo obravnaval. Takšna ponudba se
bo štela kot nepopolna ter bo izločena.
Ponudbe bodo po preteku roka komisijsko odprte. Odpiranje ponudb ne bo javno.
O odločitvi bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.
Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost ogleda ponujenega poslovnega prostora, in sicer po predhodnem telefonskem
dogovoru.
Za vse morebitne dodatne informacije ter oglede prostora kontaktirajte na
tel. 05/61-17-500, faks 05/61-17-530.
10. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri
Ponudba mora veljati 60 dni. Ponudba,
ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega
postopka.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni najkasneje v roku
15 dni, po odpiranju ponudb.
11. Izbira ponudnika – merilo:
– najvišja ponujena najemnina v EUR
brez DDV (ponujena vrednost mesečne najemnine – 100 %).
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najemnino, bo naročnik opravil
dodatna pogajanja.
12. Opozorila
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in izvede ponovni
razpis.
V primeru, da bo najugodnejši ponudnik
umaknil ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v zahtevanem roku, si naročnik
pridržuje pravico izbrati drugega najugodnejšega ponudnika.
13. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne
pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to
pomenilo, da je odstopil od pogodbe.
Univerza na Primorskem
Št. 892/02-12
Ob-4874/12
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.,
Arze 1B, 6330 Piran (upravljavec), na pod-

lagi četrtega odstavka 2. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine
za postavitev začasnega prodajnega
mesta na centralni plaži v Portorožu
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.,
oddaja v najem del plažne površine, v velikost cca. 1300 m2 (parcelna št. 1570/1, k.o.
Portorož), za izvajanje dejavnosti »otroški
zabaviščni park«, z namenom izvajanja dodatne ponudbe na centralni plaži v Portorožu.
Plažna površina se oddaja z zbiranjem
pisnih ponudb na osnovi javnega razpisa.
V nadaljevanju so določeni pogoji, ki jih
mora izpolnjevati najemnik.
Razpisno dokumentacijo sestavljajo
osnutek pogodbe o najemu površine za
izvajanje dejavnosti »otroški zabaviščni
park«, tloris površine, ki je namenjena oddaji in ti razpisni pogoji.
Kriterij za izbiro je najvišji ponujeni znesek letne najemnine ob izpolnjevanju vseh
pogojev, določenih v teh razpisnih pogojih in
osnutku pogodbe.
Izklicna cena za oddajo površine znaša
17.000,00 EUR/leto. V ceni ni vključen DDV.
Pogodba se sklepa za določen čas petih
let, z možnostjo podaljšanja.
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 8 dneh od prejema obvestila
o izboru najugodnejšega ponudnika.
Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od
najema in se varščina zadrži ter se pozove
k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi
zahtevanimi dokazili (ki ne smejo biti starejša od 30 dni) poslati v zapečateni ovojnici
na naslov: Javno podjetje OKOLJE Piran,
d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, s pripisom na
ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba za plažo«.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo prispele na sedež javnega podjetja
OKOLJE Piran, d.o.o., do 10. 12. 2012, do
12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne
10. 12. 2012, ob 13. uri.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo
do vključno 10. 1. 2013.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo
izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Plažna površina se oddaja za določen
čas od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017, z vsakoletnim podaljševanjem pogodbe. Najemodajalec lahko v tem obdobju zavrne podaljšanje pogodbe v primeru kršitev pogodbenih
razmerij. Vsa vlaganja, stroški pridobivanja
ustreznih dovoljenj in drugi stroški urejanja,
obratovanja ter poslovanja na plažni površini, ki je predmet tega razpisa, bremenijo
najemnika. Najemnik je dolžan sam pridobiti
vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Kot prilogo k razpisu je najemnik dolžan priložiti fotografije ali prospekte igral,
ki jih bo postavil. Kolikor bi izbrani naje-
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mnik kasneje postavil drugačna igrala, kot
jih je predstavil v svoji ponudbi, lahko najemodajalec nemudoma razdre pogodbo,
najemniku pa ni dolžan vrniti jamstva za
resnost ponudbe.
Splošni pogoji
Vzorec najemne pogodbe je sestavni
del razpisnih pogojev. Sestavni del razpisnih pogojev je tudi tloris površine, ki se
daje v najem. Razpisne pogoje z osnutkom
pogodbe in tloris površine si lahko ogledate
na naši spletni strani, www.okoljepiran.si.
Najemnik mora izpolnjevati z zakonom
določene pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki so predmet tega razpisa.
Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili dokazila: o plačilu jamstva za resnost ponudbe;
da proti njim ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije oziroma, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(izpisek iz sodne ali druge evidence); da
ima poravnane davke, prispevke in druge
dajatve v skladu s predpisi (potrdilo pristojnega davčnega organa); da je finančno in
poslovno sposoben (potrdilo o plačilni sposobnosti na transakcijskem računu od vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, iz potrdila o plačilni sposobnosti mora biti razvidno, da na dan pred
izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti); da ima registrirano dejavnost,
ki je predmet tega razpisa; da najmanj pet
let neprekinjeno opravlja dejavnost otroških
zabaviščnih parkov (potrebno je priložiti vsaj
eno potrjeno referenco za opravljanje dejavnosti otroških zabaviščnih parkov, in sicer
za neprekinjeno obdobje zadnjih petih let).
Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih
ponudnikov, ki imajo na dan pred odpiranjem ponudb do Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. poravnane vse zapadle
obveznosti.
Izbrani najemnik je dolžan najemnino
plačevati za tekoče leto do 31. 3. v letu.
Najemnina se bo letno revalorizirala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
Jamstvo za resnost ponudbe znaša
5.000,00 EUR in ga mora ponudnik vplačati na transakcijski račun Javnega podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., številka:
10100-0032414679, odprt pri Banki Koper
d.d. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
vplačano jamstvo vrne v roku osmih dni
od izbire najemnika. Izbranemu najemniku
se vplačano jamstvo šteje kot akontacija in
se ob podpisu pogodbe poračuna kot del
najemnine.
Najemnika bremenijo tudi stroški izvedbe
razpisa.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis sta objavljeni
na spletni strani Javnega podjetja OKOLJE
Piran, d.o.o. www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo med delovniki, na tel. 05/61-750-50 (ga. Vožič) ali
05/61-750-18 (g. Dulai).
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Št. 478-258/2012
Ob-4896/12
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in
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75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
matična številka: 5874572, ID št. za DDV:
SI18845673.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je:
– nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri
419 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/291-0,
stoječa na parc. št. 1205/291, k.o. 1321
Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot
zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote;
– nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri
1065 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/292-0,
stoječa na parc. št. 1205/292, k.o. 1321
Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot
zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote;
– nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri
1432 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/293-0,
stoječa na parc. št. 1205/293, k.o. 1321
Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot
zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote;
– nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri
237 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/294-0,
stoječa na parc. št. 1205/294, k.o. 1321
Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot
zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote.
Zemljišča, ki so predmet javnega zbiranja ponudb imajo v skladu z Prostorsko
ureditvenimi pogoji za industrijsko cono Vrbina št. PUP 28/96 status nepozidanega
stavbnega zemljišča in so po namenski rabi
opredeljena kot zemljišča za gradnjo stavb
v območju proizvodnih dejavnosti.
3. Izhodiščna cena
Izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 37 EUR/m2 oziroma
v skupni vrednosti 153.661,00 EUR brez
DDV. Vsa nepozidana stavbna zemljišča so
prodajajo skupaj, kar pomeni, da ponudnik
poda ponudbo za nakup vseh parcel, navedenih v 2. točki tega javnega zbiranja
ponudb in ne samo za posamezne parcele.
V izklicno ceno ni vključen 20 % davek
na dodano vrednost (DDV), katerega plača
kupec. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik
plačati varščino v višini 10 % od izklicne
cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije, št.:
01100-0100008197, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb št. »478-258/2012
(O406)«. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne
v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in
ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine
v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.
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5. Plačilni pogoji
5.1 Rok plačila kupnine določi ponudnik
tako, da upošteva naslednje zahteve Občine Krško:
– najkasneje v roku 15 dni od dneva
sklenitve pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino. Sklenitev pogodbe se šteje
za dan podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank,neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je razlog za razvezo
pogodbe, ob kateri si Občina Krško obdrži
vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se taka ponudba šteje za neveljavno.
5.2 Najugodnejši ponudnik mora sklenit
prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika,
sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar zapade varščina v korist Občine
Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se
izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine
v roku 15 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01100-0100008197. Plačilo
kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil.
6. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
6.1 da v ponudbi navedejo ceno v višini,
ki je najmanj enaka izhodiščni ceni,
6.2 da opravljajo dejavnost po SKD – ju
pod oznako K in D,
6.3 potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
6.4 ponudnik lahko ponudbo umakne ali
jo dopolni do roka veljavnega za sprejem
ponudbe, ki je določena v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe se varščina ne
vrne,
6.5 da predložijo vse zahtevane priloge.
Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe.
6.6 Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je ponudnik državljan države
članice EU ali druge države (oziroma ima
sedež v le teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na
območju Republike Slovenije,
– navedbo identifikacijskih podatkov: za
fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO
in davčno številko; za pravne osebe – firmo,
sedež, matično številko in davčno številko,
– kopija priglasitvenega lista za samostojne podjetnike oziroma kopija izpiska iz
sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (samo za pravne osebe in s.p.)
staro največ 30 dni,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 12. 2012.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.

Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 10. 12. 2012, do 12. ure
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za odkup zemljišč na podlagi javnega zbiranja ponudb
št. »478-258/2012 (O406)«.
Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo
javno, bo potekalo dne 10. 12. 2012 ob
12.30, v prostorih Občine Krško.
7. Kriterij izbire
Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
Merila za izbor najugodnejše ponudbe:
7.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo
ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup nepremičnine, izbrala na podlagi meril: najvišja
cena (100 točk).
7.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena
izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo
prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili
enakovredno vlogo. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor
ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje
župan, in po zaključku postopka predlaga
županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni
po odpiranju ponudb.
Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena.
Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do
sklenitve pravnega posla, ne da bi za to
navedel razloge.
7.3. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini pri pristojni zemljiški knjigi.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb dobijo interesenti na Občini Krško,
na tel. 07/49-81-295, pri Janku Avsec in
tel. 07/49-81-358, pri Mitji Kožar. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninam je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno na spletni strani Občine Krško in
v Uradnem listu RS.
Občina Krško
Št. 4780-852/2012-6
Ob-4925/12
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, 75/12) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana 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 javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb
je nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1481/14 (ID znak 1738-1481/14-0) dvorišče, v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in
10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče
parc. št. 1481/14, k.o. 1738 – Dravlje nahaja
v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju
namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne
ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko
javno infrastrukturo, za čas obratovanja te
infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis
pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi,
brez nadomestila. Predmetna nepremičnina
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javnega zbiranja ponudb
je nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1481/15 (ID znak 1738-1481/15-0) dvorišče, v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in
10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče
parc. št. 1481/15, k.o. 1738 – Dravlje nahaja
v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju
namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne
ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko
javno infrastrukturo, za čas obratovanja te
infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis
pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi,
brez nadomestila. Predmetna nepremičnina
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 1.700,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javnega zbiranja ponudb
je nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1481/16 (ID znak 1738-1481/16-0) dvorišče, v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in
10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče
parc. št. 1481/16, k.o. 1738 – Dravlje nahaja
v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju
namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne
ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko
javno infrastrukturo, za čas obratovanja te
infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis
pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi,
brez nadomestila. Predmetna nepremičnina

je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javnega zbiranja ponudb
je nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1481/17 (ID znak 1738-1481/17-0) dvorišče, v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in
10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče
parc. št. 1481/17, k.o. 1738 – Dravlje nahaja
v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju
namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne
ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko
javno infrastrukturo, za čas obratovanja te
infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis
pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi,
brez nadomestila. Predmetna nepremičnina
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 1.700,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javnega zbiranja ponudb
je nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1481/18 (ID znak 1738-1481/18-0) dvorišče, v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in
10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče
parc. št. 1481/18, k.o. 1738 – Dravlje nahaja
v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju
namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne
ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko
javno infrastrukturo, za čas obratovanja te
infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis
pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi,
brez nadomestila. Predmetna nepremičnina
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javnega zbiranja ponudb
je nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1481/1 (ID znak 1738-1481/1-0) dvorišče, v izmeri 164 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in
10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče
parc. št. 1481/1, k.o. 1738 – Dravlje nahaja
v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse – splošne eno
in dvostanovanjske površine. Kupec zemljišča je dolžan zagotoviti oziroma ohraniti
dostop do zemljišča parc. št. 1502 in do zemljišč parc. št. 1481/14, parc. št. 1481/15,
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parc. št. 1481/16, parc. št. 1481/17 in parc.
št. 1481/18 vse k.o. Dravlje. Na predmetni
nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja
te infrastrukture. V tem primeru se kupec
zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za
vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški
knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 16.400,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javnega zbiranja ponudb
je nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1481/19 (ID znak 1738-1481/19-0) dvorišče, v izmeri 33 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in
10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče
parc. št. 1481/19, k.o. 1738 – Dravlje nahaja
v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju
namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Kupec zemljišča je
dolžan zagotoviti oziroma ohraniti dostop
do zemljišča parc. št. 1502, k.o. Dravlje.
Na predmetni nepremičnini si prodajalka
v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za
čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo
primerna za vpis pravice o stvarni služnosti
v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 3.300,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javnega zbiranja ponudb
je nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1480/16 (ID znak 1738-1480/16-0) dvorišče, v izmeri 317 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in
10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče
parc. št. 1480/16, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-479, v območju namenske rabe SSse – splošne eno
in dvostanovanjske površine. Na predmetni
nepremičnini je vknjižena stvarna služnost/
nujna pot/ nepravo stvarno breme v korist
vsakokratnega lastnika stanovanjske stavbe
stoječe na zemljiščih parc. št. 1514/4, parc.
št. 1514/7, parc. št. 1514/6, parc. št. 1514/5
in parc. št. 1514/3, vse k.o. Dravlje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 47.550,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba od točke 2.1. –
2.8. ne bo sklenjena v obliki notarskega
zapisa;
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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;
3.5 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;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne
občine Ljubljana št.: 01261-0100000114,
sklic na štev. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami do vključno
10. 12. 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:
– za zemljišče pod točko 2.1. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/14
– za zemljišče pod točko 2.2. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/15
– za zemljišče pod točko 2.3. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/16
– za zemljišče pod točko 2.4. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/17
– za zemljišče pod točko 2.5. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/18
– za zemljišče pod točko 2.6. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/1
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– za zemljišče pod točko 2.7. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/19
– za zemljišče pod točko 2.8. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-479,
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 11. 3. 2013.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini pod točko 2.1.
– 2.8., dobijo interesenti na Mestni občini
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, kontaktna oseba
je Darja Majer Krištofelc, tel. 01/306-46-72,
elektronska pošta: darja.majer-kristofelc@ljubljana.si. Ogled nepremičnin in
dokumentacije v zvezi z nepremičninami
je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 13. 12. 2012, s pričetkom ob
10. uri, v prostorih Mestne občine Ljub
ljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, in
sicer po vrstnem redu:
– zemljišče parc. št. 1481/14, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 10. uri
– zemljišče parc. št. 1481/15, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 10.15
– zemljišče parc. št. 1481/16, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 10.30
– zemljišče parc. št. 1481/17, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 10.45
– zemljišče parc. št. 1481/18, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11. uri
– zemljišče parc. št. 1481/1, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11.15
– zemljišče parc. št. 1481/19, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11.30
– zemljišče parc. št. 1480/16, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11.45.
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

Ob-4926/12
KS Sečovlje, Sečovlje 24, 6333 Sečovlje, na podlagi 22. člena v zv. s 14. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12), na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Krajevne
skupnosti Sečovlje (sklep Občinskega sveta 410-2/2011, z dne 13. 3. 2012) objavlja
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine
v lasti Krajevne skupnosti Sečovlje
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) parc. št. 1400/1, k.o. 2632-Sečovlje,
poslovna stavba 26 m2, last KS Sečovlje
do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 43.000 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 2 %
davek na promet z nepremičninami. Davek
in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca oziroma po dogovoru.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
2. Opis nepremičnine: nepremičnina, ki
je predmet javnega zbiranja ponudb, predstavlja poslovno stavbo, v kateri se v pritličju
nahaja poslovni prostor, v 1. nadstropju pa
prazen prostor. Stavba ni vpisana v kataster
stavb in nima naslova. Stavba je trenutno
v najemu.
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra ali izpiskom Agencije RS za
javnopravne evidence ter storitve (AJPES).
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno overjeno pooblastilo.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10 % ponujene cene (brez davkov), ki se vplača na
račun: 01290-6450836528. Rok za plačilo
varščine je 10. 12. 2012 do vključno 12. ure.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
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K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedež pravne
osebe (izpis iz sodnega registra ali Ajpesa,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev, šteto
od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS);
II. overjeno pooblastilo v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini
10 % ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne
odpiraj!«, najkasneje do 10. 12. 2012 do
vključno 12 ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Krajevna skupnost
Sečovlje,Sečovlje 24 6333 Sečovlje. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
5. Odpiranje ponudb bo dne 10. 12. 2012
ob 13. uri, v prostorih KS Sečovlje. Odpiranje ponudb je javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
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izključena. Predsednik Sveta KS Sečovlje
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek
prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko prodajalec pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku
15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu
k podpisu pogodbe v določenem roku ne
odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist
prodajalca. Kupec mora plačati kupnino
v roku, ki bo določen v pogodbi in sicer
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine
ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi
zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
10. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12)
in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12).
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu prodajalca, ali na
tel. 041/617-277.
KS Sečovlje
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2011/9
Ob-4869/12
V register političnih strank se pri politični
stranki Pozitivna Slovenija, s kratico imena
PS in s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova
ulica 2, ter z matično številko: 4037022, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Vasja Butina, EMŠO: 1005948500464, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Spodnji Rudnik II 51, Ljubljana.
Ob-4903/12
SZNKS, Babni vrt 4, 4205 Golnik, objavlja
na podlagi Zakona o političnih strankah
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2011
Zap. št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka
Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

Znesek v €

16.797,92
–

–
16.797,92

733,83
733,83
16.064,09

sredstva in viri sredstev
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011
Zap. št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Postavka
Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek v €

–
25.286,78
25.286,78

25.286,78
25.286,78
SZNKS

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-48/2012-4
Ob-3502/12
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 6. 7. 2012 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila Sviz Ctk« in ga
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 342, za sindikat z imenom: Sviz Ctk in sedežem: Trg republike 3,
Ljubljana.
Št. 101-6/2012
Ob-4393/12
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Knjižnice Velenje, sprejeta na zboru sindikata
zavoda dne 6. 4. 2012, se shranijo pri RS
Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov, pod št. 112, dne 4. 10. 2012.
Št. 101-6/2012/3
Ob-4716/12
Spremeni se naslov sedeža Sindikata
Grasto d.o.o., iz Ulica Matije Tomca 4, na
naslovu Savska cesta 34, 1230 Domžale.
Sprememba iz 1. točke izreka te odločbe
je vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Domžale, pod zaporedno
številko 101-6/2012.
Št. 101-5/2012/3
Ob-4717/12
Pravila Sindikata Vir Osnovne šole
Domžale, s sedežem Bistriška 19, 1230
Domžale, ki so v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe Občine
Domžale, Sekretariata za občo upravo,
št. 02800-16/93-1 z dne 18. 5. 1993 in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 11, se z dnem 24. 10. 2012
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-12-0113
Ob-4856/12
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju
nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06
in 65/07 – Odločba US in 106/10 – ZDoh-2H,
47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Kocjančič Antonu,
nazadnje stanujočem Dol 32, Črni Kal, solastniku parc. št. *138/5, k.o. 2617-Hrastovlje,
ter po verjetno umrlem Koren Ivanu, neznanega naslova, solastniku parc. št. 267,
k.o. 2617-Hrastovlje, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava
parc. št. *138/3, s parc. št. *138/5, 267, k.o.
2617-Hrastovlje, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok
s.p., Vojkovo nabrežje 4, Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 6. 11. 2012
Št. 2433-12-0113
Ob-4857/12
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10
– ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 –
Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da
so pravni nasledniki po verjetno umrlih: 1.
Kocjančič Ivanu, nazadnje stanujočem Dol
pri Hrastovljah, solastniku parc. št. 2340,
k.o. 2617-Hrastovlje; 2. Kocjančič Andreju, neznanega naslova, solastniku parc. št.
*126/1, k.o. 2617-Hrastovlje; 3. Kocjančič Antonu, neznanega naslova, solastniku parc.
št. *126/2, k.o. 2617-Hrastovlje; 4. Kocjančič
Emilu, nazadnje stanujočem Dol 38, Črni Kal,
solastniku parc. št. *126/2, k.o. 2617-Hrastovlje; 5. Kocjančič Mariji, neznanega naslova,
solastnici parc. št. *126/2, k.o. 2617-Hrastovlje; 6. Kocjančič Mariji, nazadnje stanujoči
Dol 35, Črni Kal, solastnici parc. št. *126/2,
k.o. 2617-Hrastovlje; 7. Kocjančič Mariu, nazadnje stanujočem Dol 38, Črni Kal, solastniku parc. št. *126/2, k.o. 2617-Hrastovlje, da

se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek ureditve meje – mejna
obravnava parc. št. 2364, *126/3, s parc.
št. 2340, *126/1, *126/2, k.o. 2617-Hrastovlje, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim,
geodetske storitve Igor Bertok s.p., Vojkovo
nabrežje 4, Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 6. 11. 2012
Št. 2433-12-0113
Ob-4858/12
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10
– ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 –
Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da
so pravni nasledniki po verjetno umrlih: 1.
Primožič Jožefi, Črni Kal 85, solastnici parc.
št. 3704/3, k.o. 2606-Črni Kal; 2. Ražman
Angeli, neznanega naslova, solastnici parc.
št. 3848, k.o. 2600-Črni Kal, 3. Pavlič Jožefu, pok. Jožefa, neznanega naslova, solastniku parc. št. 3807/5, k.o. 2600-Črni Kal, 4.
Pavlič Jožefu, pok. Ivana, neznanega naslova, solastniku parc. št. 3807/5, k.o. Črni Kal,
5. Samec Ani, neznanega naslova, solastnici parc. št. 3807/5, k.o. 2600-Črni Kal; 6. Šik
Emiliji, neznanega naslova, solastnici parc.
št. 3807/5, k.o. 2600-Črni Kal; 7. Šik Mihaelu, nazadnje stanujočem Rožar 4, solastniku
parc. št. 3807/5, k.o. 2600-Črni Kal, da se
javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek ureditve meje – mejna
obravnava parc. št. *123/1, *123/2, s parc.
št. 3704/3, 3848, 3807/5, k.o. 2600-Črni Kal,
ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok s.p., Vojkovo
nabrežje 4, Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 6. 11. 2012
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Objave gospodarskih družb
Ob-4901/12
Zavod za izobraževanje p.o. Doba, ki
se je dne 29. 11. 2011 preoblikoval v Doba
Evropsko poslovno izobraževalno središče
d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor,
matična številka: 5365708000, ki ga zastopa direktorica Dominko Baloh Jasna in Zavod za izobraževanje odraslih – v likvidaciji,
matična številka: 5536944000, Kališnikova
ulica 09, 4000 Kranj, ki ga zastopa likvidacijski upravitelj Marjančič Anto in ZVD Zavod
za varstvo pri delu d.d., Ljubljana, Chengdujska 25, 1260 Ljubljana – Polje, matična
številka: 5055580000, ki ga zastopa izvršni
direktor Kalčič Miran ter TJC – založništvo
d.o.o. (izbrisan dne 19. 6. 2008), katerega
družbenik je Mladinska knjiga Založba d.d.,
Slovenska cesta 29, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik uprave Tomšič Peter
kot ustanovitelji zavoda Skupnost zavodov – Strokovno izobraževalni center Ivana
Bertonclja, Ljubljana, Ulica Rezke Dragarjeve 9, 1210 Ljubljana - Šentvid z matično
številko: 5007801000, objavljajo obvestilo, da so v skladu z določbami 403. člena
ZGD-1 dne 17. 7. 2012 sprejeli sklep o prenehanju zavoda in začetku likvidacije, opr.
št. SV 1065/2012.
Bizjak Zoran kot likvidacijski upravitelj
družbe Skupnost zavodov – Strokovno izobraževalni center Ivana Bertonclja, Ljub
ljana, Ulica Rezke Dragarjeve 9, 1210
Ljubljana - Šentvid z matično številko:
5007801000 poziva vse upnike družbe Skupnost zavodov – Strokovno izobraževalni
center Ivana Bertonclja, da v roku 30 dni od
objave sklepa o začetku likvidacije v Uradnem listu RS, likvidacijskemu upravitelju
prijavijo svoje terjatve.
Skupnost zavodov –
Strokovno izobraževalni center
Ivana Bertonclja, Ljubljana
Ob-4905/12
Na podlagi sklepa direktorja ob soglasju
skupščine družbe Hiše prihodnosti d.o.o.,
Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, objavljamo
vabilo k dajanju ponudb
za nakup delnic družbe VELO d.d.,
Ljubljana
1. Predmet dajanja ponudb je nakup
7.000 delnic družbe VELO d.d., Ljubljana,
Celovška cesta 150, Ljubljana. Posamezen
ponudnik lahko poda ponudbo za nakup delnic v celotni ali delni količini.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a. opis ponudnika: naziv oziroma firma in
naslov ponudnika, davčna številka, številka
transakcijskega računa, zakoniti zastopnik;
b. število delnic družbe, katerih nakup
ponuja;
c. ponujeno ceno za delnico: izražena
mora biti s točno določenim zneskom v EUR
ter način in rok plačila.
Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna.

3. 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.
4. Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
5. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: Hiše
prihodnosti d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Ponudba za nakup
delnic Velo d.d.« tako, da ponudba prispe na
sedež družbe najpozneje do 7. 12. 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 kupo-prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
8. V primeru sprejetja ponudbe se izbrani
ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku
desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil kupo-prodajno pogodbo.
Hiše prihodnosti d.o.o.
direktor
Ob-4910/12
Direktor družbe REDNAK proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Florjan 37, 3325 Šoštanj,
družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod vložno številko
1/01159/00, matična številka 5324505000,
na podlagi določil prvega odstavka 586. člena v povezavi s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v nadaljevanju:
REDNAK, d.o.o., Šoštanj) objavlja obvestilo:
1. Dne 22. 11. 2012 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložen Oddelitven načrt prenosne družbe
REDNAK, d.o.o., Šoštanj.
2. Na podlagi Oddelitvenega načrta bo
izvedeno statusno preoblikovanje prenosne
družbe REDNAK, d.o.o., Šoštanj – oddelitev
z ustanovitvijo nove družbe.
3. Na sedežu družbe REDNAK, d.o.o.,
Šoštanj, je od objave tega obvestila do dneva, ko bosta družbenika prenosne družbe
odločala o soglasju k delitvi, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, družbenikoma na vpogled: Oddelitven načrt družbe
REDNAK, d.o.o., Šoštanj, Letna poročila
družbe REDNAK, d.o.o., Šoštanj, za zadnja
tri poslovna leta ter vmesna bilanca stanja
družbe REDNAK, d.o.o., Šoštanj po stanju
na dan 30. 9. 2012.
4. Družba REDNAK, d.o.o., Šoštanj bo
družbenikoma na njuno zahtevo najpozneje
naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
listin iz prejšnje točke.
5. Družba REDNAK, d.o.o., Šoštanj bo
vsakemu upniku in svetu delavcev na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis oddelitvenega
načrta.
6. O soglasju k oddelitvi bosta na skupščini družbe odločala edina družbenika prenosne družbe.

7. Pred odločanjem o soglasju k oddelitvi bo direktor družbe REDNAK, d.o.o., Šoštanj, ustno razložil oddelitven načrt, prav
tako pa bo edina družbenika obvestil o vseh
morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave oddelitvenega načrta do odločanja družbenikov o soglasju k oddelitvi.
REDNAK, d.o.o., Šoštanj
direktor Damjan Rednak
Ob-4920/12
V skladu s 194.a in 356.a členom ZGD-1
družba AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana podaja izjavo
o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki brez revizije.
Skupščina delničarjev družbe AG, družba za investicije d.d. je dne 31. 8. 2012
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki brez revizije. Osnovni
kapital družbe, ki znaša 2.373.382,08 EUR
se poveča za 6.900.774,53 EUR, tako da po
povečanju znaša 9.274.156,61 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo
1.163.028 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na 1.563.028 kosovnih delnic, pri čemer
pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak
pripadajoči znesek, ki znaša 5,9335 EUR.
Delnice se vplačuje s stvarnimi vložki
– s prenosljivimi vrednostnimi papirji, kakor jih določa zakon, ki ureja trg finančnih
instrumentov in je njihova vrednost določena kot tehtano povprečje enotnega tečaja,
doseženega na organiziranem trgih, kakor
ga določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, v šest mesečnem obdobju, ki
se konča en teden pred dnevom sprejema
sprememb statuta. Tehtano povprečje izhaja
iz potrdila o tehtanem povprečju enotnega
tečaja od upravljavca organiziranega trga,
na katerega so uvrščeni vrednostni papirji,
ki so predmet stvarnega vložka. Skladno
z določbami ZGD-1 (334.a in 194.a člen) revizorju ni treba pregledati povečanja osnovnega kapitala.
Delničar Zatvoreni investicioni fond Moneta a.d. – u postupku transformacije, Moskovska 93, Podgorica, Črna Gora, vlaga
343.400 delnic družbe Plama-Pur Podgrad
d.d., ISIN koda SI0031108226, ki kotirajo na
Ljubljanski borzi pod oznako POPG. Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega
na Ljubljanski borzi v šest mesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta, znaša 17,00 EUR
za eno delnico, celotna vrednost stvarnega
vložka pa znaša 5.837.800,00 EUR. Družba za stvarni vložek zagotovi 981.142 delnic nominalne vrednosti 5.821.562,10 EUR
in emisijske vrednosti 5.837.794,90 EUR.
Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in
nominalno vrednostjo novo izdanih delnic
v znesku 16.237,90 EUR se uvrsti v kapitalske rezerve družbe.
Delničar Otvoreni investicioni fond
Moneta – u postupku transformacije, Mo-
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skovska 93, Podgorica, Črna Gora, vlaga
1.044 obveznic družbe AG d.d., ISIN koda
SI0032103150, ki kotirajo na Ljub
ljanski
borzi pod oznako AGO1. Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na Ljub
ljanski borzi v šest mesečnem obdobju, ki
se konča en teden pred dnevom sprejema
sprememb statuta, znaša 94,60 %, oziroma 946,00 EUR za eno obveznico, celotna vrednost stvarnega vložka pa znaša
987.624,00 EUR. Družba za stvarni vložek
zagotovi 165.987 delnic nominalne vrednosti 984.876,43 EUR in emisijske vrednosti
987.622,65 EUR. Razlika med vrednostjo
stvarnega vložka in nominalno vrednostjo
novo izdanih delnic v znesku 2.747,57 EUR
se uvrsti v kapitalske rezerve družbe.
Delničar Zatvoreni investicioni fond Invest Nova a.d., Ulica Gavrila Principa 11,
Bijeljina, BiH, vlaga 100 obveznic družbe
AG d.d., ISIN koda SI0032103150, ki kotirajo na Ljubljanski borzi pod oznako AGO1.
Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na Ljubljanski borzi v šest mesečnem obdobju, ki se konča en teden pred
dnevom sprejema sprememb statuta, znaša 94,60 %, oziroma 946,00 EUR za eno
obveznico, celotna vrednost stvarnega
vložka pa znaša 94.600,00 EUR. Družba
za stvarni vložek zagotovi 15.899 delnic
nominalne vrednosti 94.336,00 EUR in
emisijske vrednosti 94.599,05 EUR. Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in
nominalno vrednostjo novo izdanih delnic
v znesku 264,00 EUR se uvrsti v kapitalske
rezerve družbe.
Družba AG d.d. še izjavlja, da niso nastale nove okoliščine, ki bi občutno vplivale na vrednost zgoraj navedenih stvarnih
vložkov.
AG, družba za investicije d.d.
Upravni odbor
Ob-4907/12
Aerofoto Vugrinec Boris s.p., s sedežem
na naslovu Sernčeva ulica 4, 2000 Maribor, matična številka: 3272451000, davčna številka: SI33917949, skladno z drugim
odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1), vse poslovne
partnerje in ostalo zainteresirano javnost
obveščam, da se bo izvršilo statusno preoblikovanje podjetnika v smislu 668. člena
ZGD-1 v zvezi s 667. členom ZGD-1 in na
podlagi katerega bo izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika na novoustanovljeno prevzemno gospodarsko družbo, kot
to določa že navedeni 668. člen ZGD-1, in
sicer predvidoma dne 25. 2. 2013.
Aerofoto Vugrinec Boris s.p.
Ob-4900/12
Na podlagi Odloka o prenehanju javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski
center Lesce in Sklepa o začetku likvidacijskega postopka javnega gospodarskega
zavoda Alpski letalski center Lesce, ki ju je
dne 27. 9. 2012 sprejel ustanovitelj Občina
Radovljica in sta bila objavljena v uradnem
glasilu občine Deželne novice, številka 165,
5. oktobra 2012, o prenehanju javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce, javni gospodarski zavod, s sedežem v Lescah in poslovnim naslovom
Begunjska cesta 10, 4248 Lesce, matična
številka 5145589000, po postopku redne
likvidacije, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče
v Kranju je s sklepom Srg 2012/45374 dne
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13. 11. 2012, pri subjektu vpisa Alpski letalski center Lesce, javni gospodarski zavod,
matična številka 5145589000, vpisalo v sodni register Republike Slovenije začetek
postopka redne likvidacije nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj v skladu s sprejetim
odlokom in sklepom ter Zakonom o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da
prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave
je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in jih poslati na naslov: Alpski letalski center Lesce, javni gospodarski zavod
– v likvidaciji, Begunjska cesta 10, 4240
Radovljica, s pripisom za likvidacijskega
upravitelja Matjaža Erjavca. Dolžnike se
poziva, da takoj poravnajo dolgove do javnega gospodarskega zavoda.
Likvidacijski upravitelj
Matjaž Erjavec

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4940/12
Družba Goodyear Dunlop Sava Tires, proizvodnja pnevmatik, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj matična številka 1196367000, na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 objavlja, da je edini družbenik družbe Goodyear Dunlop Tires
Europe b.v., Strawinskylaan 3105, 1077 ZX
Amsterdam, Nizozemska dne 19. 11. 2012
sprejel naslednji sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe:
1. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
1.1. Edini družbenik sprejme sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
1.2. Osnovni kapital družbe se efektivno
zmanjša iz sedanjih 63.821.297,00 EUR za
50.000.000,00 EUR, tako, da po izvedenem
zmanjšanju znaša 13.821.297,00EUR.
1.3. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvrši efektivno z izplačilom zneska v višini 50.000.000,00 EUR edinemu družbeniku
družbe najkasneje v roku 15 dni po vpisu
zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
1.4. Poslovodstvo družbe je dolžno
v Uradnem listu RS dvakrat objaviti sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala ter
upnike v skladu z določbo drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih
družbah v objavi pozvati, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Direktor mora
upnike, ki so družbi znani, pozvati neposredno.
1.5. Poslovodstvu se naloži, da na podlagi tega sklepa sprejeto zmanjšanje osnovnega kapitala prijavi za vpis v sodni register
nemudoma potem, ko bodo izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 520. člena Zakona
o gospodarskih družbah in bo od zadnje
objave predmetnega sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala preteklo eno koledarsko
leto ter bodo odnosi z upniki urejeni.
Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Goodyear Dunlop Sava Tires, pro
izvodnja pnevmatik, d.o.o.
Ryckaert Bastiaan – prokurist

Sklici skupščin
Ob-4909/12
Popravek
Obveščamo vse delničarje družbe Palome Sladkogorske tovarne papirja Sladki vrh
d.d., da se bo 19. seja skupščine družbe,
sklicana za dne 11. 12. 2012, pričela ob
9. uri in ne ob 12. uri, kot je bilo objavljeno
v sklicu skupščine, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/12 z dne 9. 11. 2012.
Uprava družbe
Ob-4855/12
Uprava delniške družbe Kompas Celje,
turistično podjetje d.d., Celje, Glavni trg 1,
na podlagi 296. člena ZGD in 38. in 39. člena statuta družbe sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 27. 12. 2012, ob 12. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. točka – Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011.
3. točka – Podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: Za predsednika skupščine se
izvoli Karin Špiljak, za preštevalki glasov
Irena Lešnik in Ksenija Pirnaver.
K 2. točki: Skupščina družbe se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2011.
K 3. točki: Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2011.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na voljo na
sedežu družbe, vsak delavnik, od 9. do
12. ure, do dneva zasedanja skupščine.
Kompas Celje d.d. Celje
Uprava
Ob-4879/12
Na podlagi točke 7.c Statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d. sklicujem
16. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo 24. 12. 2012, ob 9. uri, na sedežu
družbe na Bledu, Seliška cesta 4b, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi predsednika skupščine in ugotovi se
prisotnost notarja.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2011 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe za leto
2011 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2011.
3. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2011 in izplačilo dividend.
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Predlog sklepa: iz nerazporejenega čistega dobička v letu 2011, v višini
97.789,88 EUR, se nameni 50.000,00 EUR
za izplačilo dividend, preostanek dobička
ostane nerazporejen. Datum izplačila dividend določi uprava.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2011.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta se podeli razrešnica za
poslovno leto 2011.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar,
njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora
pol ure pred začetkom skupščine izkazati
z osebnim dokumentom.
Delničarji, katerih skupni deleži predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.
Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov, o katerih bo skupščina odločala, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delavnik, med 8. in 11. uro.
Če skupščina na šestnajstem zasedanju ne doseže sklepčnosti, se bo skupščina
ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 24. 12.
2012, ob 9.30, v istih prostorih, z enakim
dnevnim redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d.
Uprava
Ob-4880/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in 7. člena statuta družbe Sava Turizem
d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delničarjev,
ki bo dne 24. 12. 2012, ob 9.30, v sejni
sobi 1, v I. nadstropju Grand hotela Primus,
na naslovu Pot v toplice 9, Ptuj.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Andrej Šömen iz Ptuja
in imenuje organe skupščine: predsednik
skupščine Primož Kozina in preštevalki glasov Vilma Angel in Katja Anžel.
2. Sprememba Statuta delniške družbe
Sava Turizem d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Statut družbe se v 4. členu spremeni
tako, da se doda naslednja dejavnost družbe:
79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.
Ostala določila 4. člena statuta ostanejo
nespremenjena.

3. Soglasja skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»Skupščina soglaša s pripravo razpisa
o oddaji ali prodaji hotela Jeruzalem, Ljutomer, v lasti Sava Turizem d.d.«
Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva
Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, na
Bledu, so v tajništvu družbe, vsak delovni
dan od dneva objave skupščine do dneva
skupščine, od 10. do 13. ure, in na spletni
strani družbe, http://www.sava.si/, dostopni
sklic skupščine s predlogi sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih
sklepov ter Statut delniške družbe Sava Turizem d.d.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih
dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno
poslani 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. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku
sedem dni po objavi tega sklica, bodo pod
pogoji iz 300. člena ZGD-1 objavljeni na tak
način kot ta sklic. Družba bo obravnavala
tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda
in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno
poslani po pošti na naslov Sava Turizem
d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled, po telefaksu 04/206-60-29 ali po elektronski pošti,
nada.zaberl@sava.si, pri čemer mora biti
oblikovani predlog poslan v obliki pripetega
dokumenta k elektronski pošti, iz katerega
bo razviden podpis delničarja oziroma v primeru delničarja kot pravne osebe podpis
zakonitega zastopnika ter žig.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan).
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki najkasneje konec
4. dne pred skupščino svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo na naslov, Sava
Turizem d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled, ali
po elektronski pošti, nada.zaberl@sava.si.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Delničarji bodo sklep pod točko 1 dnevnega reda sprejeli z navadno večino oddanih opredeljenih glasov, sklep pod točko
2 dnevnega reda pa bodo sprejeli s kvalificirano večino oddanih opredeljenih glasov.
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
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Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
podatke o zadevah družbe, ki so v okviru
točk dnevnega reda, vključno glede pravnih
in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1
so dostopne na spletni strani družbe: www.
sava.si.
Sava Turizem d.d.
uprava družbe
Andrej Prebil, predsednik uprave
mag. Borut Simonič, član uprave
Renata Balažic, članica uprave
Ob-4881/12
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Veplas, velenjska plastika, d.d., Velenje
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
14. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Veplas, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. 12. 2012, ob 9. uri,
v prostorih družbe na Cesti Simona Blatnika 11, v Velenju.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se na predlog
uprave imenuje Draga Vrabiča, za verifikacijsko komisijo Ivico Ledinek in Marto Haidi
Regoršek; za sestavo notarskega zapisnika
se imenuje notarko Judito Stropnik Mravljak
iz Velenja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Veplas, d.d. za leto 2011,
revidiranim konsolidiranim letnim poročilom
Skupine Veplas za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011. Seznanitev s prejemki članov organov vodenja
in nadzora v letu 2011. Odločanje o pokrivanju ugotovljene bilančne izgube in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2011.
Predlog sklepov:
2.1 Bilančna izguba družbe Veplas, d.d.
iz poslovnega leta 2011, na dan 31. 12.
2011, znaša 328.239,81 EUR.
2.2 Izguba poslovnega leta 2011, v višini 328.239,81 EUR, se pokrije iz sredstev
rezerv, v višini 266.891,29 EUR. Preostanek izgube preteklega leta, v višini
61.348,52 EUR, s preneseno izgubo preteklih let, v višini 13.377,72 EUR, ostane
nepokrit v skupnem znesku 74.726,24 EUR.
2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem
letu 2011 in tako potrjuje ter odobrava delo
uprave v navedenem obdobju.
2.4 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za delo
v poslovnem letu 2011 in tako potrjuje in
odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Zaradi poteka mandata s strani skupščine izvoljenih članov nadzornega sveta, je
potrebno izvoliti nove člane.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvolijo: Tomaž Schara, Andrej Muževič in Gregor
Vedenik; z začetkom mandata 27. 12. 2012.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2012.
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Predlog sklepa: na predlog uprave se
za revizorja za poslovno leto 2012 imenuje družbo Probitas Alpen Adria Audit d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe, po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od
od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane
družbi. Delničarje oziroma pooblaščence
prosimo, da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Vse delničarje,
ki se bodo skupščine udeležili, prosimo, da
uro pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo le imetniki delnic družbe,
kateri so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine kot imetniki delnic družbe
Veplas, d.d. vpisani v centralni register pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
Ljubljana, d.d.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Ob-4897/12
Uprava družbe CETIS – GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova
ulica 24, 3000 Celje, na podlagi zahteve za
sklic skupščine, ki jo je podal delničar Gorenjski tisk d.d., in v skladu z določili tretjega
odstavka 295. člena ZGD-1, sklicuje
21. skupščino delničarjev
družbe CETIS – GRAF, podjetje
za zaposlovanje invalidov, d.d.,
ki bo potekala dne 27. 12. 2012, ob
10. uri, na sedežu družbe, Čopova ulica 24,
3000 Celje.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
3. Izključitev manjšinskih delničarjev na
podlagi 68. člena ZPre-1.
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4. Preoblikovanje delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlogi sklepov in njihova obrazložitev:
Delničar
Gorenjski
tisk
d.d.
k zgornjim predlaganim točkam dnevnega
reda predlaga sprejem naslednjih sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa k točki 1:
»Za predsednika skupščine se imenuje
Ljubo Peče. Skupščini bo prisostvoval vabljen notar.«
2. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov k točki 2:
2.1. Odpokličeta se dosedanja član nadzornega sveta:
– Matej Golob, Rašiška ulica 5, 1000
Ljubljana, Anton Tropenauer, Lešane 51A,
9253 Apače, in sicer z dnem sprejema sklepa skupščine.
2.2. Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za
mandatno dobo šestih let imenuje dr. Andrej
Krope, Lackova cesta 87/a, 2000 Maribor.
2.3. Za novega člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno dobo šestih let imenuje Tone Černič,
Matena 8, 1292 Ig.
3. Izključitev manjšinskih delničarjev na
podlagi 68. člena ZPre-1.
Predlog sklepa k točki 3:
3. Skupščina CETIS-GRAF, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka:
5533473000 (v nadaljevanju: CETIS-GRAF,
d.d., Celje) se seznani s pisnim poročilom
glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in o primernosti višine denarne
odpravnine.
Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v povezavi
z 68. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1)
se na družbo Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj, matična številka: 5048915000 (v
nadaljevanju: glavni delničar) prenesejo
delnice preostalih delničarjev družbe CETIS-GRAF, d.d., Celje (v nadaljevanju: manjšinskih delničarjev) proti plačilu denarne odpravnine, ki jo bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina za navadno prosto
prenosljivo delnico družbe CETIS-GRAF,
d.d., Celje, ki jo bo izplačal glavni delničar
za prenesene delnice znaša 12,97 EUR za
delnico. Glavni delničar bo upravičencem,
za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino plačal
v roku 20 dni po vpisu sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v sodni register. Do denarne odpravnine za prenos
so upravičeni manjšinski delničarji oziroma
osebe, v korist katerih je bila na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega
delničarja v sodni register, vpisana pravica
oziroma drugo pravno dejstvo iz drugega
odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1.
Prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa
tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Celju.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da v skladu z določbami 387. člena ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti
za prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja, kar vključuje podajo naloga KDD – Centralni klirinški depotni družbi
d.d., Ljubljana in sklenitev pogodbe za prenos delnic družbe CETIS-GRAF, d.d., Celje

z računov manjšinskih delničarjev na račun
glavnega delničarja ter podajo predloga za
vpis sklepa o prenosu delnic v sodni register.
4. Preoblikovanje delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov pod točko 4:
4.1. CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24,
3000 Celje (v nadaljevanju: CETIS-GRAF,
d.d., Celje) se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, ki ima po preoblikovanju
naslednje značilnosti:
– Firma: CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Celje
– Skrajšana firma: CETIS-GRAF, d.o.o.,
Celje.
Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register se 330.000 navadnih imenskih
prosto prenosljivih kosovnih delnic CETIS-GRAF, d.d., Celje, katerih skupni pripadajoči znesek (število kosovnih delnic
× pripadajoči znesek posamezne delnice)
znaša 1.377.065,60 EUR, ki so v lasti družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, matična
številka 5048915000, preoblikuje v oziroma
zamenja za osnovni vložek v skupnem znesku 1.377.065,60 EUR, ki predstavlja en
poslovni delež v višini 100,00 % osnovnega
kapitala družbe CETIS-GRAF, d.o.o., Celje,
v nominalni vrednosti 1.377.065,60 EUR,
katerega imetnik je Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6,
4000 Kranj, matična številka 5048915000.
Sedež družbe je: Celje.
Poslovni naslov družbe s sklepom določi
direktor družbe.
Osnovni kapital družbe je: 1.377.065,60
EUR.
Edini družbenik družbe je Gorenjski
tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, matična številka 5048915000, ki mu pripada en poslovni delež v višini 100,00 % osnovnega
kapitala družbe CETIS-GRAF, d.o.o., Celje,
v nominalni vrednosti 1.377.065,60 EUR.
Edini družbenik sprejme Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo CETIS-GRAF, d.o.o., Celje v predloženem besedilu.
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register preneha funkcija direktorju družbe Gorišek Urošu, Spodnja Polskava 112, 2331 Pragersko.
Za direktorja družbe CETIS-GRAF,
d.o.o., Celje se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenuje Gorišek Uroš,
Spodnja Polskava 112, 2331 Pragersko.
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register preneha funkcija vsem članom nadzornega sveta družbe, to so:
– dr. Andrej Krope, Lackova cesta 87/a,
2000 Maribor;
– Tone Černič, Matena 8, 1292 Ig;
– Mikola Sebastjan, Robova ulica 17,
3000 Celje.
4.2. Preoblikovanje po sklepu, sprejetemu, pod točko 4.1., začne veljati z dnem vpisa tega sklepa v sodni register, ki se predlaga naslednji dan po dnevu začetka učinkovanja izključitve manjšinskih delničarjev na
podlagi 68. člena ZPre-1 po sklepu, sprejetemu pod točko 3., in se tako pooblašča
upravo družbe CETIS-GRAF, d.d., Celje, da
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov predlaga vpis preoblikovanja v sodni register šele po izvedbi prenosa
vseh delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
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4.3. Delničar družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6,
4000 Kranj, matična številka 5048915000:
– se odpoveduje uveljavljanju pravice do
denarne odpravnine v zameno za poslovni
delež, ki ga bo pridobil s preoblikovanjem,
– se odpoveduje izpodbijanju zgoraj navedenih sklepov, katera je sprejel, oziroma
uveljavljanju ničnosti navedenih sklepov.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelj predlogov sklepov k vsem
točkam dnevnega reda je pobudnik za sklic
skupščine delničarjev, to je družba Gorenjski tisk d.d.
Pravica do obveščenosti delničarjev in
dostopnost gradiva za skupščino
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Gradivo za skupščino (gradivo vsebuje:
Zahtevo za sklic skupščine, podano s strani delničarja Gorenjski tisk d.d., ki vsebuje
dnevni red s predlogi sklepov in obrazložitve predlogov sklepov ter ostalo gradivo
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1;
Revidirana letna poročila družbe CETIS
– GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, za
leta 2009, 2010, 2011; Poročilo glavnega
delničarja iz drugega odstavka 386. člena
ZGD-1, Obrazložitve predlogov sklepov, Akt
o ustanovitvi družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Celje,
Izjava banke iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1, Predstavitev oziroma življenjepis obeh kandidatov za člana v nadzornem
svetu družbe) je delničarjem brezplačno na
vpogled v tajništvu družbe, na sedežu družbe Čopova 24, 3000 Celje, vsak ponedeljek,
sredo in petek, od 10. do 12. ure, od dneva
objave tega sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
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 dnevnega reda.
Uprava bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, za katere bodo delničarji
poslali zahtevo družbi najpozneje 7 dni po
objavi tega sklica na naslov CETIS-GRAF,
podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in
volilne predloge. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda,
morajo biti utemeljeni in vloženi v 7 dneh po
objavi tega sklica, na naslov CETIS-GRAF,
podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje.
Uprava družbe bo na enak način kot ta
sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo:
– razumno utemeljeni in za katere bo
delničar 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,
– in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova
ulica 24, 3000 Celje.

Delničarjem volilnih predlogov v skladu
z določbami 301. člena ZGD-1 ni potrebno
utemeljiti.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje,
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje
konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24,
3000 Celje.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom
zakonitega zastopnika in pečatom oziroma
žigom pooblastitelja, če ga ta uporablja.
Pozivamo udeležence, da pridejo in se
prijavijo na skupščino najmanj 20 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
CETIS – GRAF, d.d.
uprava družbe
Uroš Gorišek
Ob-4906/12
Uprava družbe Založba Obzorja d.d., Partizanska c. 5, 2000 Maribor, sklicuje na podlagi določil Statuta družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah
18. sejo skupščine
delničarjev družbe
Založba Obzorja d.d.
Skupščina bo potekala dne 27. 12. 2012,
ob 11. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
ter seznanitev skupščine z vabljenim notarjem
Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se imenuje Peter Peče;
2. za preštevalca glasov se imenujeta:
Renata Lukman, Bojan Žigart;
3. seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2011
in seznanitev s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2011 ter
odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo upravi
in nadzornemu svetu za leto 2011, ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za leto 2011.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
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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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi
najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji
delež osnovnega kapitala.
Delničar uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah na skupščini.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
Ljubljana, tri dni pred dnevom skupščine,
oziroma njih zastopniki ali pooblaščenci.
Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik se lahko udeleži seje skupščine
in uresničuje glasovalno pravico, če je svojo udeležbo pisno prijavil družbi najmanj tri
dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje
ime, priimek in naslov delničarja, če se bo
delničar skupščine udeležil po pooblaščencu
ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno
pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za
zastopanje. Predlagatelj sklepov k točki 1 in
2 sta uprava in nadzorni svet družbe. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo
vse delničarje oziroma njih pooblaščence in
zastopnike, da se oglasijo v prostorih družbe
pri preštevalcu glasov vsaj 10 minut pred
zasedanjem skupščine.
Gradivo sestavlja letno poročilo družbe za
leto 2011 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2011.
Gradivo bo na voljo delničarjem od dneva
objave tega sklica skupščine, vsak dan, med
9. in 11. uro, na sedežu družbe, Založba Obzorja d.d. Maribor, Partizanska c. 5.
Založba Obzorja d.d.
Uprava
direktorica Nevenka Richter Peče
Ob-4908/12
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje v skladu s 7. členom tretjega odstavka Statuta
družbe
22. sejo skupščine,
ki bo dne 28. 12. 2012, ob 12.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih
organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje preštevalca glasov ter notarko za sestavo notarskega zapisnika.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da sta člana nadzornega sveta, Andrej Žužek in Matej Golob,
podala odstopno izjavo.
Za nova člana nazornega sveta za štiriletni mandat, ki začne teči z vpisom sklepa skupščine v Sodni register, skupščina
kot predstavnika kapitala izvoli Anthony Tomazina in Ibro Islamagića.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
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ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 24. 12. 2012.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo
in glasovanje na skupščini na sedežu družbe
prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) in volilne predloge iz 301. člena
ZGD 1-C. Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu
družbe Jadranska ulica 21, Ljubljana, vsak
delavnik, od dneva sklica skupščine pa vse
do vključno dneva zasedanja skupščine,
v času od 8. do 12. ure, v tajništvu uprave,
vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe, www.rrc.si.
Uprava RRC
Računalniške storitve, d.d., Ljubljana
mag. Mateja Sajovic,
generalna direktorica
Ob-4922/12
Na podlagi tretjega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
to je na podlagi zahteve delničarja CM Celje, d.d. – v stečaju z dne 29. 10. 2012, in
na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.,
direktor sklicuje
19. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. 12. 2012, ob 11. uri,
v sejni sobi družbe VOC Celje, d.d., Lava 42,
Celje.
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Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta – predstavnikov kapitala.
4. Vpis sprememb članov nadzornega
sveta v sodni register.
Predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Sklep k točki. 1:
Za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek.
Za preštevalca glasov se imenujeta Marija Horvat in Leopold Šturbej.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta
– predstavnikov kapitala.
Sklep k točki 2., ki ga predlaga delničar
CM Celje, d.d. – v stečaju:
Skupščina delničarjev družbe VOC Celje
d.d. odpokliče dosedanja člana nadzornega
sveta – predstavnika kapitala Dušana Mohorka in Žana Moškotevca.
Odpoklic velja z dnem vpisa sprememb
statuta v sodni register.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Sklep k točki 3., ki ga predlaga delničar
CM Celje, d.d. – v stečaju:
Skupščina izvoli za člane nadzornega
sveta družbe- predstavnike kapitala: Mileno
Sisinger in Jožico Vindiš.
Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. Mandat članov nadzornega traja 4 leta od imenovanja.
4. Vpis sprememb članov nadzornega
sveta v sodni register.
Sklep k točki 4., ki ga predlaga delničar
CM Celje, d.d. – v stečaju
Direktorju družbe se naloži, da v roku
3 dni od sprejema sklepov predlaga vpis
navedenih sprememb članov nadzornega
sveta v sodni register.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu, od
8. do 10. ure, od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi
na spletni strani družbe (www.voc-celje.si).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov

ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, ki
se najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe (11. člen statuta). Skupščine se lahko
udeležijo tudi člani uprave in člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji
s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki
jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo!
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, to je, če ne bo prisotnega vsaj 51 %
osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje
čez pol ure po poteku časa sklica. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest, d.d.
direktor
Peter Šepetavc
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Št.

Zavarovanja terjatev
SV 1361/12
Ob-4902/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 1361/12, DK 66/12 z dne
14. 11. 2012, je bilo stanovanje v Kopru,
Vanganelska 37/a, v izmeri 54,70 m2, ki obsega dve sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo, teraso in kleti in je vrstna hiša, ki stoji na parc. št. 6310/7, k.o. Semedela, last
Kostanjšek Bojana, lastnine pridobljene na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 46-5/93
310 z dne 15. 10. 1993 z izjavo pravne
naslednice prodajalca družbe Salonit Anhovo, Kamnolom Črnotiče, d.o.o. in kupca
Kostanjšek Bojana o izgubi originalne pogodbe z dne 28. 10. 2005 in potrdila z dne
4. 3. 2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnika do dolžnika in zastavitelja Kostanjšek Bojana v višini 63.000,00 EUR brez
obresti, z zapadlostjo 13. 11. 2013, v korist
upnika Blaževič Denisa, stanujočega Kampel 29, pošta Koper.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 246/2002
Os-4384/12
Izvršitelj Branko Gradišnik je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru In 246/2002 z dne 5. 6. 2003 opravil
dne 13. 8. 2012, zaznambo rubeža nepremičnine, last dolžnika Marjana Konička, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 216, v objektu Nova vas 1, Maribor,
večstanovanjske hiše, parcela št. 1610/5,
k.o. Spodnje Radvanje, v skupni izmeri 78,89 m2, v I. nadstropju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2012
In 890/2007
Os-4385/12
Izvršitelj Matjaž Požar je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru In 890/2007 z dne 2. 10. 2007, opravil dne 30. 11. 2007, rubež nepremičnine,
last dolžnika Marjana Konička, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 3,
na naslovu Trg Dušana Kvedra 5, Maribor,
stavba št. 1483, parcela št. 1610/30, k.o.
Spodnje Radvanje, v izmeri 78,89 m2, v I.
nadstropju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2012
VL 203457/2010
Os-4414/12
V izvršilni zadevi upnika Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Marguč Steck Vero, Marguč
Erika, Prešernova ulica 10, Maribor, zaradi
izvršbe na nepremičnino, vas obveščam, da
sem dne 15. 6. 2012, s pričetkom ob 10.05,
na naslovu Prešernova ulica 10, Maribor, ob
prisotnosti Marguč Erika – dolžnika, opravil
rubež nepremičnine.
Zarubljena nepremičnina je dvosobno
stanovanje, št. 22, v skupni izmeri 63,04 m2,
v osmem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Prešernova ulica 10, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega: predsobo 5,6 m2,
spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopalnico + WC 4 m2, kuhinjo + jedilnico 9,1 m2,
balkon 14,6 m2 in klet 3,3 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2012
VL 66598/2010
Os-4733/12
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 26. 9. 2012, s pričetkom
ob 8. uri, v zadevi VL 66598/2010, VL
99689/2011, IN 12/00372 Okrajno sodišče
Maribor, zoper dolžnika Gider Gabrijela,
Prešernova 12, 2000 Maribor, za upnika
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor, v kraju Maribor, Prešernova 12, pri
dolžniku opravil rubež nepremičnine.
Z rubežem nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer dvosobno stanovanje št. 132, s pritiklinami, v 6. nadstropju,
v večstanovanjski stavbi, na Prešernovi 12,
Maribor, v izmeri 67,10 m2, stoječi na parceli
št. 1005/1, k.o. 657-Maribor - Grad, v kata-

stru vpisano kot posamezni del stave 265,
v lasti dolžnice do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2012
VL 118370/2012
Os-4740/12
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 17. 8.
2012, pravnomočnim dne 14. 9. 2012, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo
stanovanje št. 5, v pritličju večstanovanjske
hiše, na naslovu Vodenska cesta 48, Trbovlje, oznaka 1871/2153-5, ki še ni vknjiženo
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah kot etažna lastnina, v lasti dolžnice
Slađene Ožinovske do celote, zarubljeno
v korist upnice Naše okolje, Promet z nepremičninami, d.o.o., Kešetovo 4, Trbovlje,
zaradi izterjave dolga 1.442,97 €.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 11. 2012

Oklici o začetku
vzpostavitve
pravnega naslova
N 237/2010
Os-4709/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslovom Maribor, Miklošičeva ulica 4 in 6,
št. stavbe 657-1609, na predlog predlagatelja: NK gostinstvo d.o.o., Kobanska
cesta 18, Selnica ob Dravi, za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe
št. 657-1609-13 in za vzpostavitev pravnega
naslova, 24. 10. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova prodajne pogodbe, št. 732/94 z dne
23. 12. 1994, sklenjena po podlagi določil
Stanovanjskega zakona med prodajalcem
Stanovanjskim skladom Občine Maribor,
Slovenska 40, Maribor, zastopan po direktorju Borisu Škerbinek in kupovalko Nado
Vegel, stanujočo Miklošičeva ulica 4, Maribor, za stanovanje št. 4, v I. nadstropju
stanovanjske hiše Miklošičeva ulica 4, Maribor, z zemljiškoknjižnim dovolilom za vpis
lastninske pravice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist NK
Gostinstvo d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2012
N 237/2010
Os-4710/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslovom Maribor, Miklošičeva ulica 4 in 6, št.
stavbe 657-1609, na predlog predlagateljice
Petre Glažar, Principova ulica 3, Maribor,
za vpis lastninske pravice na posameznem
delu stavbe, št. 657-1609-18, in za vzposta-

vitev pravnega naslova, 24. 10. 2012 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe,
št. 217-97/2004-02/03 z dne 30. 12. 2004,
sklenjene med prodajalcem Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, zastopan po direktorici Lidiji Žvajker, in kupcem Milanom Glažar,
Principova ulica 3, Maribor, za sobo št. 3,
v pritličju večstanovanjske hiše, Miklošičeva
ulica 4 v Mariboru, v skupni izmeri 20,45 m2,
na parcelni št. 1514, k.o. Maribor - Grad, in
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice z dne 1. 2. 2005.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Petre
Glažar.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 118/2012
Os-4731/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Stanka Kambič,
Roška cesta 5, Semič, ki ga zastopa Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo
stranko: neznani dediči neznanega bivališča, po pok. Ani Simonič, nazadnje stanujoči Brstovec 5, Semič, ki jih zastopa začasni zastopnik Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
pcto 500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 10. 10. 2012 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki
neznanim dedičem, neznanega bivališča,
po pok. Ani Simonič, nazadnje stanujoči Brstovec 5, Semič.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. –
odvetnik Luka Jukič, Zadružna cesta 16,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče, neznanega bivališča, po pok. Ani Simonič, nazadnje stanujoči Brstovec 5, Semič, vse do
takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 10. 2012
In 145/2009
Os-4651/12
Okrajno sodišče na Jesenicah je v izvršilni zadevi upnice Marije Radovan, Ul. heroja
Verdnika 40, Jesenice, ki jo zastopa odvetnica Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice, proti dolžniku Marjanu Mavec, Cesta
na Belo 1, Kranj – dostava, zaradi izterjave
16.000,00 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Marjanu Mavcu, Cesta na
Belo 1, Kranj, se na podlagi 4. točke druge-
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ga 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 Danica Novak Kenda, Cesta maršala Tita 38,
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 na Jesenicah
dne 24. 10. 2012
P 111/2012
Os-4632/12
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni
zadevi tožeče stranke Milana Levičarja,
stan. Cesta 5, p. Krško, ki jo zastopa odvetnik Zoran Dular iz Krškega, zoper toženo
stranko Petra Vasla, stanujočega Šentvid pri
Stični 1, p. Šentvid pri Stični, sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske
pravice, vsp. 267,00 EUR, izven naroka dne
22. 10. 2012, sklenilo:
toženi stranki Petru Vaslu, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odvetnica Marija Vrisk, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št.
P 111/2012.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 10. 2012
I P 1444/2010
Os-4352/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Martini Colnar v pravdni zadevi tožeče
stranke Dževada Rahman, Ulica borcev
za severno mejo 21, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopa Aleš Kovač, odvetnik v Ljub
ljani, zoper toženo stranko: 1. Ali Arifi, Mala
ulica 8, 1000 Ljubljana in 2. Islam Iljazoski,
Mala ulica 8, 1000 Ljubljana, ki ju zastopa začasni zastopnik Aleš Paulin, odvetnik
v Ljubljani, zaradi razveljavitve pogodbe
o odsvojitvi poslovnega deleža in plačila 328,66 EUR s pripadki, dne 27. septembra 2012 sklenilo:
tožencema 1. Aliju Arifiju in 2. Islamu
Iljazoskemu, oba Mala ulica 8, 1000 Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Aleš Paulin, Kotnikova 12, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo opravljal pravdna dejanja za toženca toliko časa, dokler
ne bosta izjavila, da bosta sama nastopila
v pravdi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2012
VL 21472/2012
Os-4605/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol,
Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžniku
Gregorju Strnad, Einspielerjeva ulica 6,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Valentin
Rozman, Dunajska cesta 151, Ljubljana, zaradi izterjave 422,15 EUR, sklenilo:
dolžniku Gregorju Strnad, Einspielerjeva
ulica 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Valentin Rozman, Dunajska
cesta 151, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2012
VL 55617/2012
Os-4655/12
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 dolžniku Domka Abramović, Kempfstrasse 5, AT 9020 Klagenfurt, Avstrija, ki
ga zastopa odvetnica Jasna Štucin, Cesta
Staneta Žagarja 27, Kranj, zaradi izterjave
3.194,02 EUR, sklenilo:
dolžniku Domka Abramović, Kempfstrasse 5, AT 9020 Klagenfurt, Avstrija, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jasna Štucin, Cesta Staneta Žagarja 27, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik 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 25. 9. 2012
VL 43122/2012
Os-4656/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti
dolžniku Kamen Iljazu, storitvena dejavnost
d.o.o., Spodnje Stranje 34, Stahovica; Miruše Sulimani, S. Pirok, Bogovinje UI 106 MK,
1234 Pirok, ki ga zastopa odvetnica Maja
Ramšak, Peričeva 35/II, Ljubljana – dostava, Iljaz Sulimani, S. Pirok, Bogovinje UI 106
MK, 1234 Pirok, ki ga zastopa odvetnica
Maja Ramšak, Peričeva 35/II, Ljubljana –
dostava, zaradi izterjave 26.174,63 EUR,
sklenilo:
dolžniku Miruše Sulimani, S. Pirok, Bogovinje UI 106 MK, 1234 Pirok, Iljaz Sulimani, S. Pirok, Bogovinje UI 106 MK, 1234
Pirok, 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
Maja Ramšak, Peričeva 35/II, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2012
N 806/2011
Os-4672/12
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Diti Mlakar, v nepravdni zade-
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vi predlagateljice Tatjane Kaučič, Trate 30,
Zgornja Velka, ki jo zastopa Valentin Breznik, odvetnik v Mariboru, zoper toženo
stranko Aloisa Kaučič, neznanega naslova, zaradi odvzema roditeljske pravice,
o postavitvi začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi določil 1. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku – ZNP sklenilo:
nasprotnemu udeležencu se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Zdravko Križman, Glavni trg 17b, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 10, 2012
N 57/2012
Os-4712/12
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar,
v nepravdni zadevi predlagajoče stranke
Franca Šiftar, Staneta Rozmana 23, Murska Sobota, ki ga zastopata odvetnika Jure
in Alojz Horvat iz Murske Sobote zoper nasprotno udeleženko: Emilijo Bočkor, rojena Bagar, sedaj neznanega bivališča nekje
v Franciji zaradi razdružitve skupnosti nepremičnin, dne 29. 10. 2012 sklenilo:
v nepravdni zadevi Okrajnega sodišča
v Murski Soboti, opr. št. N 57/2012, se nasprotni udeleženki Emiliji Bočkor, neznanega bivališča v Franciji, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi
37. člena Zakona o nepravdnem postopku,
postavi začasni zastopnik. Za začasnega
zastopnika se postavi odvetnica Andreja
Ritonja Špilak, Ulica Staneta Rozmana 16,
Murska Sobota.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 10. 2012
I 153/2012
Os-3637/12
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnika Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5,
Žalec, ki ga zastopa odvetnik Savinek Marko – odvetnik, Ulica heroja Staneta 1B, Žalec, proti dolžniku Nikoli Bareša, Kidričeva
ulica 1, Žalec, zaradi izterjave 643,33 EUR,
sklenilo:
dolžniku Nikoli Bareši se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju postavi začasna zastopnica
odvetnica Karmen Orter Divjak, Šlandrov
trg 20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma, dokler organ pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 16. 7. 2012
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Oklici dedičem
D 443/2012
Os-4381/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu Miodragu Bančeviću, sinu Dobrivoja, rojenemu
9. 5. 1951, državljanu Republike Slovenije,
samskemu, umrlemu 19. 2. 2012, nazadnje
stanujočemu Stanetova ulica 1, Celje.
Po zapustniku je nastopilo dedovanje na
podlagi zakona. Zapustnik je bil samski in ni
imel potomcev. Tako za dedovanje pridejo
v poštev zakoniti dediči II. ali III. dednega
reda. Po podatkih sodišča je imel zapustnik
brata, ki živi v Srbiji, vendar njegovi osebni podatki sodišču niso znani. Sodišče tudi
s podatki o morebitnih drugih zapustnikovih
sorodnikih oziroma dedičih ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije. 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 ZD
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2012
D 578/2010
Os-4528/12
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Nadini Kušar, roj. 21. 3. 1894, državljanki SFRJ in
SRS, samski, umrli 24. 9. 1976, nazadnje
stanujoči Titov trg 13, Kranj.
Zapustnica je v denacionalizacijskem postopku (ZDen) pridobila novo premoženje.
Zapuščinski postopek po umrli upravičenki
je že končan, pod opr. št. O 383/1976, ne
da bi bilo v njem odločeno tudi o dedovanju
denacionaliziranega premoženja. Ker so podane okoliščine iz 80. in 81. člena ZDen, je
izključena možnost izdaje dodatnega sklepa
o dedovanju na podlagi prejšnjega sklepa
o dedovanju.
Zapustnica je bila samska, brez potomcev, njeni starši so umrli pred njo, kot dediči
II. dednega reda pa dedujejo njeno premoženje bratje in sestre oziroma njihovi potomci.
Zapustnica je imela brata Boleslava, ki
je umrl brez potomcev, brata Jožeta Kušarja, ki je umrl pred zapustnico in je zapustil
hčerki Ljudmilo Schöneberg, roj. Kušar, za
katero sodišče nima podatka o tem, ali še
živi oziroma ali ima kakšne potomce, znani
dediči pa menijo, da je bila samska, brez
potomcev, in hčerko Dragomiro Tratar, ki je
pokojna in je zapustila hčerko Bredo Vero
Juvančič, ki je edina dedinja po pokojni Dragomiri Tratar. Imela je tudi sestro Boženo
Lapaine, ki je umrla pred zapustnico in je
zapustila sina Franja Lapaine, ki je umrl
že leta 1962 in je zapustil sinova Lapaine
Damjana in Lapaine Andreja. Imela je tudi
sestro Vido Bloudek, ki je umrla pred zapustnico in je zapustila sina Miloša Bloudka,
ki je pokojni, njegova edina dedinja pa je
hčerka Vida Stokes.
Sodišče ne razpolaga s podatkom o dedičih, zapustničinih pranečakih Lapaine Damjanu in Lapaine Andreju, pošta se vrača
z opombami neznan, preseljen, nepopoln
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naslov, prav tako pa tudi ne ali Ljudmila
Schöneberg, roj. Kušar, še živi oziroma ali
ima kakšne potomce.
Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga oziroma bo v primeru, da v letu
dni tudi s strani ostalih dedičev ne prejme
manjkajočih podatkov, znanim dedičem neznanega bivališča postavilo skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2012
D 79/2012
Os-4604/12
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Zoranu
Tušak, rojenem 1. 7. 1937, nazadnje stanujočem v Republiki Nemčiji, zadnje prebivališče v Sloveniji, Cerkvenjak 32, Cerkvenjak,
ki je umrl dne 21. 6. 2000.
Sodišče je ugotovilo, da je pokojni bil
razvezan in da je zapustil dva otroka, in
sicer Nadjo Tušak, rojeno 16. 4. 1965 in
Michaela Tušaka, rojenega 12. 5. 1966, katera pa živita v Republiki Nemčiji in njuna
naslova nista znana.
Ker sodišču nista znana naslova dedičev, s tem oklicem pozivamo dediča Nadjo
in Michaela Tušaka, katera imata pravico do
dediščine po pokojnem Zoranu Tušaku, da
se priglasita Okrajnemu sodišču v Lenartu,
v enem letu od objave tega oklica.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Lidijo Krebl Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri Okrajnem sodišču
v Lenartu, ki bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 15. 10. 2012
D 389/2012
Os-4729/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Pertovt Petru,
pok. Antona, roj. 13. 7. 1820, Kal nad Kanalom 113, ki je umrl dne 1. 1. 1900.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2012
D 206/2012
Os-4449/12
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Šavle Frančišku Jožefu, roj. 25. 11. 1901, z zadnjim
bivališčem v Italiji in umrlem dne 14. 6.
1943. Pismene oporoke ni zapustil, bil pa
je solastnik nepremičnin v k.o. Malija, in
sicer do 1/12 nepremičnine z ID znakom
2628-2362/0, do 1/12 nepremičnine z ID
znakom 2628-168/0, do 1/12 nepremičnine
z ID znakom 2628-150/2, do 1/12 nepremičnine z ID znakom 2628-169/1, do 1/12 nepremičnine z ID znakom 2628-2363/0 in do
1/12 nepremičnine z ID znakom 2628-148/0.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravil
zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 8. 2012

Oklici pogrešanih
N 99/2011
Os-4803/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Atilij Bembič,
Cesta XV/15, Prade, Koper, ki ga zastopa
Dolores Maučec, odvetnica v Kopru, zoper
nasprotnega udeleženca Josipa Bembič,
Lopar 236, Marezige, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Kira Zorman, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 2. 10.
2012, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Bembiča, pokojnega Antona, nazadnje stanujočega Lopar št. 236, Marezige, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
2. 10. 2012
N 12/2012
Os-4675/12
Ana Kotar je bila rojena 10. 7. 1920,
v Veliki Gobi, Po drugi svetovni vojni, leta
1946, je odšla v Nemčijo. Od takrat je pogrešana, saj od nje ni nobenega glasu, pa tudi
vse poizvedbe predlagatelja so bile zaman.
Pogrešano pozovite, naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njenem življenju, naj
to sporočijo predlagatelju Borisu Grčarju,
Velika Goba 5, Dole pri Litiji, ali podpisanem
sodišču v roku 3 mesecev od objave tega
razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešano
proglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 25. 10. 2012
N 570/2011
Os-4761/12
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr.
št. N 570/2011 na predlog predlagatelja Antona Habiča, Besnica 17, Ljubljana, ki ga
zastopa Aleš Malavašič, odvetnik v Ljubljani,
zoper nasprotne udeležence: 1. Alojzija Habiča, nazadnje stanujočega Besnica 13,
Ljubljana, 2. Frančiško Habič, nazadnje
stanujočo Besnica 13, Ljubljana in 3. Uršulo Habič, nazadnje stanujočo Besnica 13,
Ljubljana, nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešanih za mrtve.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je prvi nasprotni udeleženec Alojzij Habič rodil staršema Marianni Habič in
Janesu Habiču, dne 24. 5. 1882 v Besnici.
Zadnja sled o pogrešanemu izhaja iz družinske pole Župnije sv. Ane na Javorju, kjer je
zabeleženo, da je pogrešani dne 7. 3. 1907
odšel v Ameriko, kjer naj bi se dne 25. 12.
1924 smrtno ponesrečil.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je druga nasprotna udeleženka
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Frančiška Habič rodila staršema Marianni
Habič in Johannu Habiču, dne 9. 11. 1877
v Besnici. Zadnja sled o pogrešani izhaja iz
družinske pole Župnije sv. Ane na Javorju,
kjer je zabeleženo, da je pogrešana živela
na Dunaju.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je tretja nasprotna udeleženka Uršula Habič rodila staršema Marianni Habič in
Johannu Habiču, dne 27. 9. 1879 v Besnici.
Zadnja sled o pogrešani izhaja iz družinske
pole Župnije sv. Ane na Javorju, kjer je zabeleženo, da je pogrešana leta 1907 odšla
v Ameriko.
Sodišče poziva pogrešane, da se oglasijo, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti pogrešanih Alojzija Habiča, Frančiške Habič
in Uršule Habič, pa da to sporočijo sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po preteku tega roka pogrešane
razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2012
N 68/2012
Os-4713/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Franca
Ivančiča, Matavun 7, 6215 Divača, in nasprotnega udeleženca Andreja Ivančič, roj.
26. 9. 1896, v Matavunu št. 6, sina Jožefa
Ivančiča in Frančiške Ivančič, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil
pogrešani Andrej Ivančič, roj. 26. 9. 1896,
v Matavunu št. 6, sin Jožefa Ivančiča in
Frančiške Ivančič, sedaj neznanega bivališča, prav gotovo že mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno zaznamovana, saj
je od njegovega rojstva minilo že več kot
116 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 10. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Debeljak Eva, Vrbnje 18B, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 50500089095, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp‑329931
Dolinar Gregor, Hotedršica 4D, Hotedršica, zavarovalno polico, št. 50500079735,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq‑329905
Finmart d.o.o., Brnčičeva ulica 15b,
1000 Ljubljana, davčna številka: 97684961,
zavarovalne police Zavarovalnice Maribor
d.d., tip: 607, št. police oziroma dokumenta: 5928314, 5928315, 5928316, 5928317,
5928318, 5928319, 5928320, 5928322,
5928323, 5928324, 5928325, 5928326,
5928327, 5928328, 5928329, 5928330,
5928331; tip: 609, št. police oziroma dokumenta: 2585306, 2585307, 2585308,
2585309, 2585310, 2585311, 2585312,
2585313, 2585314, 2585315, 2585316,
2585317, 2585318, 2585319, 2585320;
tip: 604, št. police oziroma dokumenta:
1036436. Ob‑4859/12
Flisar Karel, Veščica 39, Murska Sobota,
zavarovalno polico, št. 50500011817, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp‑329906
Gros Boštjan, Okiškega ulica 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500030655, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gne‑329917
Herega Jana, Rejčeva ulica 5A,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
50500052960, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno‑329907
Ivaštanin Danijela, Cesta Viktorja Svetina 8B, Jesenice, zavarovalno polico, št.
50500079892, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx‑329923
Kerševan Altbauer Alenka, Ulica Zore
Ragancinove 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500052014, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnq‑329884
Križnič Tina, Avče 59A, Kanal, zavarovalno polico, št. 8182210, izdala zavarovalnica
Triglav. gnw‑329924
Mlakar Tomaž, Na Otoku 4, Celje, zavarovalno polico, št. 50500010818, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr‑329929
Nemec Ciril, Nedelica 72, Turnišče, zavarovalno polico, št. 50500021997, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns‑329928
Ogorevc Melita, Pišece 61B, Pišece, zavarovalno polico, št. 50500122674, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz‑329896
Perpar Olga, Šentvid pri Stični 42,
Šentvid pri Stični, zavarovalno polico, št.
50500122157, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnj‑329887
Polšak Aleksander, Cesta talcev
21B, Vojnik, zavarovalno polico, št.
50500108052, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd‑329943
SAFE INVEST-MREŽA d.o.o., zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Osojnikova 3–5,
2250 Ptuj, zavarovalne police Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3, 2000 Ma-

ribor, po spodaj navedenih številkah: šifra
120: 031309, 031310; šifra 602: 1022314,
1022315; šifra 603: 0133534, 0133535,
0133536, 0133537, 0133538, 0133539,
0133540, 0139262, 0139263; šifra 604:
0955347, 0955348, 0955349, 0955350,
1040652, 1040653, 1040654; šifra 607:
5258706, 5258707, 5258708, 5258709,
5258710, 5258737, 5258750, 5323605,
5323606, 5323633, 5323634, 5323635,
5323636, 5434759, 5434760, 5434761,
5685451, 5685452, 5685453, 5685454,
5685455, 5685456, 5685457, 5685458,
5685459, 5685460, 6143409, 6143410,
6143411, 6143412, 6143413, 6143414,
6143415, 6143416, 6143417, 6143418,
5297158, 5297159, 5297160, 5297161,
5297162, 5297163, 5297164, 5297165,
5297166, 5297167; šifra 609: 2359906,
2359933, 2359934, 2359935, 2359939,
2359941, 2359988, 2359989, 2359990,
2359991, 2359992, 2359993, 2359994,
2359995, 2359996, 2359997, 2697163,
2697165, 2697166, 2697167, 2697168,
2697169, 2697170, 2697171, 2697172,
2697173, 2697174, 2697175, 2697176,
2697177, 2697178, 2374708, 2374709,
2374710, 2374711, 2374712, 2374713,
2374714, 2374715, 2374716, 2374717;
šifra 915: 3597646, 3597647, 3597648,
3597649, 3597650, 3597651, 3597652,
3597653, 3597654, 3597655, 3597656,
3597657, 3597658, 3597659, 3597660,
3597661, 3597662, 3597663, 3597664,
3597665, 3597666, 3597667. Ob‑4883/12
Stopar Tomaž, Planina 8, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500054565, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx‑329898
Zemljič Golob Sinja, Hudourniška
pot 42, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500001039, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnv‑329883
Zupančič Marija, Finžgarjeva ulica 26, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
50500047575, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc‑329944

Spričevala preklicujejo
Barton Igor, Štajngrova 60, Benedikt, diplomo Univerze v Mariboru (FERI), izdana
leta 1998. gne‑329942
Hlastec Katarina, Škalce 115, Slovenske Konjice, indeks, št. 20070089, izdala
Pravna fakulteta, Ljubljana, leto izdaje 2007.
gnf‑329895
Koprivec Marija Mojca, Zaboršt pri
Dolu 40, Dol pri Ljubljani, spričevala 1., 2.,
3., 4., 5. in 6. razreda Osnovne šole Janka
Modra, izdana leta 1979, 1980, 1981, 1982,
1983 in 1984, izdana na ime Šimenc Marija
Mojca. gnh‑329918
Serec Marcel, Rajh Nade 11, Ljutomer,
indeks, št. 12150160096, izdala Višja prometna šola Maribor. gnc‑329919

Drugo preklicujejo
Ajdovec Franc, Stružnikova pot 5A, Šenčur, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, veljavno od 21. 10. 1997, izdajatelj
INTER-ES d.o.o., številka 603982, izdano
leta 1997. gnh‑329939
Avtoprevoznik Stefan Stare s.p.,
Luže 60, Visoko, licence Skupnosti za vozila, št. 007555/004, za mercedes benz, registrska številka KR D9-670, št. 007555/001,
MAN, registrska številka KR 23-07K, in št.
007555/008 za fiat ducato, registrska številka KR R2-596, izdala Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnz‑329933
Avtoprevoznik Stefan Stare s.p.,
Luže 60, Visoko, licence skupnosti, za vozili,
št. 007555/007, DAF, registrska številka KR
V3-229, in št. 007555/005, DAF, registrska
številka KR R5-535 (na vozilu zamenjane
tablice), izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnq‑329934
Avtoprevoznik Stefan Stare s.p.,
Luže 60, Visoko, potrdili za voznika Idriza
Kadriča, št. 007555/MJ28-2-14/2011, veljavno do 3. 12. 2012, in št. 007555/SŠD28-25688/2010, veljavno do 31. 12. 2012, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnt‑329935
Avtoprevozništvo Dragutin Horvat s.p.,
Čečovje 47, Ravne na Koroškem, licenco,
številka 008459/002, za vozilo DAF, registrska številka SG CE-792. gnh‑329914
Avtoprevozništvo Dragutin Horvat s.p.,
Čečovje 47, Ravne na Koroškem, licenco
za voznika Sabit Pjano, številka 008459/
SŠD55-2-1114/2010, veljavna do 1. 9. 2010.
gng‑329915
Avtoprevozništvo, Birsa Marij s.p., Branik 12A, Branik, potrdilo za voznika Novico
Nunič, veljavno do 31. 3. 2011, izdajateljica OZS Slovenije, številka 008157/MJ472-1295/2010, leto izdaje 2010. gnj‑329912
Belšak Špela, Orešje 5, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 19514629, izdala Univerza v
Ljubljani. gnx‑329948
BENITRANS, Benjamin Očko s.p.,
Dolnje Brezovo 19D, Blanca, licenco, št.
008477/008, za vozilo mercedez benz, registrska številka KK UC-222, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. gno‑329936
BENITRANS, Benjamin Očko s.p.,
Dolnje Brezovo 19D, Blanca, licenco, št.
008477/007, za vozilo renault magnum, registrska številka NM 62-49L, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. gnn‑329937
Bučar Simon, Malo Mlačevo 9B, Grosuplje, službeno izkaznico, številka 1620, izdajatelj MORS-SV-GŠSV-17.BVP. gny‑329897
Ingrid Bucar, Vöstweg 12, 85253 Erdweg,
ZRN, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za naziv babica - medicinska sestra, izdano 14. 3. 1983, izdajatelj Republiški komite
za zdravstveno in socialno varstvo Ljubljana,
številka 132/A-272/83 (za Ingrid Bucar, dekliški priimek Fras). gnv‑329925
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Ivan Kastelic s.p., Seliškarjeva cesta 5, Grosuplje, licenco Skupnosti, št.
008192/002, za vozilo mecedes-benz, registrska številka LJ U0-68V, izdala OPZ Slovenije. gnm‑329888
Ivan Zagajšek s.p., Ješovec pri Šmarju 7, Šmarje pri Jelšah, licenco, za vozilo
mercedes benz, registrska številka E3-036.
gnn‑329908
Ivan Zagajšek s.p., Ješovec pri Šmarju 7,
Šmarje pri Jelšah, licenco, za vozilo MAN,
registrska številka CE P9-909. gnm‑329909
Jereb Natali, Opekarniška ulica 9A, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 32080239,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana. gnz‑329900
Kastelic Jože, Nova pot 7, Pijava Gorica, Škofljica, študentsko izkaznico, št.
19945137, izdala Ekonomska fakulteta,
Ljubljana. gnh‑329889
Kodrič Domen, Zbiljska cesta 95A, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gno‑329932
Kovač Nejc, Cesta na Markovec 11,
Koper - Capodistria, pomorsko knjižico, št.
000814. gnp‑329885
Kramberger Robert, Manžan 15, Koper
- Capodistria, službeno izkaznico, št. 1862.
gno‑329886
Kupljen Tamara, Negova 26, Spodnji
Ivanjci, študentsko izkaznico, št. 37000995,
izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana.
gny‑329901
Malgaj Tine, Ulica bratov Mravljakov 13,
Celje, študentsko izkaznico, št. 41050216,
izdala Medicinska fakulteta. gnp‑329910
Marko Pogorevc, s.p., Vrhloga 3, Slovenska Bistrica, licenco, številka 008007/002,
za vozilo M.A.N., registrska številka MB U0-43N. gnz‑329921
Marko Pogorevc, s.p., Vrhloga 3, Slovenska Bistrica, potrdilo za voznika Seida Imširović, veljavno do 29. 11. 2012, izdajateljica
OZS, številka 008007/BGD60-3-3511/2011,
leto izdaje 2011. gny‑329922
Mitrović Edita, Tavčarjeva ulica 1, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 20202631,
izdala Pravna fakulteta. gni‑329938
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, licenco za voznika Enisa Šabotić, številka 007196/AD28-3-1132/2010.
gno‑329890
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, licenco za voznika Zorana Pantelić, številka 007196/AD28-5-1662/2011.
gnn‑329891
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, licenco za voznika Srđana Nikolić, številka 007196/SŠD28-2-2497/2012.
gnm‑329892
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, licenco za voznika Reufa Keranović, številka 007196/AD28-2-1662/2011.
gnh‑329893
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, licenco, številka 007196/004, za tovorno vozilo, registrska številka KR H8-799.
gng‑329894
Peter Skaza s.p., Škale 111, Velenje, licenco, številka 007503, za vozilo 7503/007,
registrska številka CE V7-555. gnq‑329880
Primož Nemec s.p., Sedraž 3, Laško,
licence, za registrsko številko CE L6-520,
serijska številka 00307622, za registrsko
številko H0-729, serijska številka 00307623,
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za registrsko številko CE R3-746, serijska
številka 00307624. gnx‑329902
Primož Nemec s.p., Sedraž 3, Laško, licence, za registrsko številko CE N2-638, serijska številka 00307626, za registrsko številko CE T7-603, serijska številka 00307628,
za registrsko številko CE C0-84C, serijska
številka 00307633. gnw‑329903
Remic Aleš, Stara cesta 1, Cerklje na
Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500002927011, izdajatelj Cetis d.d.
gny‑329947
Sindikat družbe HIT d.d., Cesta IX. korpusa 35, Solkan, štampiljko pravokotne
oblike, na levi je stilizirana marjetica. Na
desni napis: Sindikat družbe HIT d.d. Nova
Gorica. Pod njim VRBA, pod tem neodvisnost, pod tem Konfederacija novih sindikatov Slovenije. V sredini na dnu je številka
1. gnb‑329949
Skerlovnik Andrej, Ulica bratov Greifov 9,
Maribor, službeno izkaznico Vojaške policije, izdajatelj Ministrstvo za obrambo RS,
številka 1589. gng‑329940
Slavič Matej, Zaboršt, Pot za Bistrico 13, Domžale, študentsko izkaznico, št.
21090518, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnf‑329941
Štucin Iztok, Planina 124A, Planina, službeno izkaznico ribiškega čuvaja in značko,
številka 415, izdajatelj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. gnb‑329920
TAG TRANS prevozništvo d.o.o., Celovška cesta 280, Ljubljana, hrvaško dovolilnico, št. 04268, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnf‑329945
Temniker Jože, Gorče 30, Libeliče, voznikovo kartico, številka 1070500017564000,
izdajatelj Cetis d.d. gni‑329913
TISA d.o.o., Cesta v Prod 84, Ljubljana,
potrdilo o vpisu v register zrakoplovov RS,
izdano na TISA d.o.o., Ižanska cesta 213,
1000 Ljubljana, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, številka 547, leto izdaje 2000.
gnu‑329926
TISA d.o.o., Cesta v Prod 84, Ljubljana, potrdilo o vpisu v register zrakoplova
S5-OBI, izdano na TISA d.o.o., Ižanska
cesta 213, 1000 Ljubljana, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, številka 547.
gnt‑329927
TTS - Skubic Janez s.p., Volčja
Jama 5, Šmartno pri Litiji, licenco Skupnosti,
št. 008643/001, za vozilo M.A.N. 8.163 LC,
registrska številka LJ TTS-2. gnn‑329916
Viktor Kužnik s.p., Podlisec 7, Dobrnič,
licenco Skupnosti, št. 007767/002, za vozilo mercedes benz, registrska številka NM
43-48D, izdala OPZ Slovenije. gns‑329882
Vojti Karpan, Lokavska cesta 13, Sežana, izkaznico vojnega veterana, št. 11384,
izdana 24. 12. 2009, pri Upravni enoti Sežana. gnb‑329899
Zafran Luka, Adamičeva cesta 41B, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19487775,
izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
gnt‑329881
Zavrl Matjaž, Peračica 4, Brezje, službeno izkaznico vojaške policije, številka 1819, izdalo Ministrstvo za obrambo.
gnz‑329946
Žižek Janez, Ob gozdu 42, Lenart v Slovenskih goricah, voznikovo kartico, številka 1070500026203000, izdajatelj Cetis d.d.
gnr‑329904
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