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Javni razpisi

 Ob-4637/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/J/2012/U01  

(Uradni list RS, št. 55/2012 in 67/2012)
1.) Tretja alineja drugega odstavka prve 

točke se spremeni tako, da se glasi: »Pripra-
va tople sanitarne vode ter podpora ogreva-
nju s sprejemniki sončne energije (v nada-
ljevanju nameni C).«

2.) Deveti odstavek 4. točke se spre-
meni tako, da se glasi: »Upravičeni stroški 
pri projektih, ki predstavljajo namene C, so: 
sprejemniki sončne energije, zalogovnik za 
toplo vodo, strojna vezava sprejemniki/zalo-
govnik, priključitev na distribucijski sistem in 
ostale instalacije.«

3.) Enajsti odstavek 5. točke javnega raz-
pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse 
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh 
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju, je potrebno do tega datuma posredovati 
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezu-
jočem naročilu ključne opreme, zavezanci 
k javnem naročanju pa lahko sofinancer-
ju namesto tega potrdila predložijo izjavo, 
s katero zagotavljajo, do bo projekt izveden. 
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogo-
jev, izgubi pravico do sofinanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4638/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/J/2012/U02  

(Uradni list RS, št. 59/2012)
Enajsti odstavek 5. točke javnega raz-

pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za 
vse projekte, ki ne bodo zaključeni v roku 
treh tednov po sklenitvi pogodbe o sofi-
nanciranju, je potrebno do tega datuma 
posredovati sofinancerju dokazilo o izvede-
nem zavezujočem naročilu ključne opreme, 
zavezanci k javnem naročanju pa lahko 
sofinancerju namesto tega potrdila predlo-
žijo izjavo, s katero zagotavljajo, do bo 
projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne izpolni 
navedenih pogojev, izgubi pravico do sofi-
nanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4639/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U03  
(Uradni list RS, št. 67/2012)

Štirinajsti odstavek 5. točke javnega raz-
pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse 
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh 
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju, je potrebno do tega datuma posredovati 
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezu-
jočem naročilu ključne opreme, zavezanci 
k javnem naročanju pa lahko sofinancer-
ju namesto tega potrdila predložijo izjavo, 
s katero zagotavljajo, do bo projekt izveden. 
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogo-
jev, izgubi pravico do sofinanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4640/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U04  
(Uradni list RS, št. 61/2012)

Štirinajsti odstavek 5. točke javnega raz-
pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse 
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh 
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju, je potrebno do tega datuma posredovati 
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezu-
jočem naročilu ključne opreme, zavezanci 
k javnem naročanju pa lahko sofinancer-
ju namesto tega potrdila predložijo izjavo, 
s katero zagotavljajo, do bo projekt izveden. 
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogo-
jev, izgubi pravico do sofinanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4641/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U05/02  
(Uradni list RS, št. 55/2012)

Štirinajsti odstavek 5. točke javnega raz-
pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse 
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh 
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju, je potrebno do tega datuma posredovati 
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezu-
jočem naročilu ključne opreme, zavezanci 
k javnem naročanju pa lahko sofinancer-
ju namesto tega potrdila predložijo izjavo, 
s katero zagotavljajo, do bo projekt izveden. 
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogo-
jev, izgubi pravico do sofinanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4642/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U06  
(Uradni list RS, št. 59/2012)

Trinajsti odstavek 5. točke javnega raz-
pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za 
vse projekte, ki ne bodo zaključeni v roku 
treh tednov po sklenitvi pogodbe o sofi-
nanciranju, je potrebno do tega datuma 
posredovati sofinancerju dokazilo o izvede-
nem zavezujočem naročilu ključne opreme, 
zavezanci k javnem naročanju pa lahko 
sofinancerju namesto tega potrdila predlo-
žijo izjavo, s katero zagotavljajo, do bo 
projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne izpolni 
navedenih pogojev, izgubi pravico do sofi-
nanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4643/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U07  
(Uradni list RS, št. 68/2012)

1.) Prva alineja petega odstavka 3. toč-
ke javnega razpisa se spremeni tako, da 
se glasi: »izkoristek posameznega novega 
kondenzacijskega kotla na zemeljski plin (v 
nadaljevanju tudi ZP) ali utekočinjen naftni 
plin (v nadaljevanju tudi UNP) mora biti ve-
čji ali enak 104 %. Izpolnjevanje pogoja se 
dokazuje s predložitvijo certifikata za predla-
gano napravo in merilnim poročilom, ki izka-
zuje izkoristek naprave ali izjavo dobavitelja 
kotla o doseganju izkoristka.«

2.) Štirinajsti odstavek 5. točke javnega 
razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za 
vse projekte, ki ne bodo zaključeni v roku 
treh tednov po sklenitvi pogodbe o sofi-
nanciranju, je potrebno do tega datuma 
posredovati sofinancerju dokazilo o izvede-
nem zavezujočem naročilu ključne opreme, 
zavezanci k javnem naročanju pa lahko 
sofinancerju namesto tega potrdila predlo-
žijo izjavo, s katero zagotavljajo, do bo 
projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne izpolni 
navedenih pogojev, izgubi pravico do sofi-
nanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4644/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja
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spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U08  
(Uradni list RS, št. 67/2012)

Štirinajsti odstavek 5. točke javnega raz-
pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse 
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh 
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju, je potrebno do tega datuma posredovati 
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezu-
jočem naročilu ključne opreme, zavezanci 
k javnem naročanju pa lahko sofinancer-
ju namesto tega potrdila predložijo izjavo, 
s katero zagotavljajo, do bo projekt izveden. 
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogo-
jev, izgubi pravico do sofinanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4645/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U09/02  
(Uradni list RS, št. 75/2012)

Štirinajsti odstavek 5. točke javnega raz-
pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse 
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh 
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju, je potrebno do tega datuma posredovati 
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezu-
jočem naročilu ključne opreme, zavezanci 
k javnem naročanju pa lahko sofinancer-
ju namesto tega potrdila predložijo izjavo, 
s katero zagotavljajo, do bo projekt izveden. 
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogo-
jev, izgubi pravico do sofinanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4646/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/P/2012/U01/02  
(Uradni list RS, št. 67/2012)

1.) Tretja alineja drugega odstavka prve 
točke se spremeni tako, da se glasi: »Pripra-
va tople sanitarne vode ter podpora ogreva-
nju s sprejemniki sončne energije (v nada-
ljevanju nameni C).«

2.) Deseti odstavek 4. točke se spre-
meni tako, da se glasi: »Upravičeni stroški 
pri projektih, ki predstavljajo namene C, so: 
sprejemniki sončne energije, zalogovnik za 
toplo vodo, strojna vezava sprejemniki/zalo-
govnik, priključitev na distribucijski sistem in 
ostale instalacije.«

3.) Dvanajsti odstavek 5. točke javnega 
razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za 
vse projekte, ki ne bodo zaključeni v roku 
treh tednov po sklenitvi pogodbe o sofinan-
ciranju, je potrebno do tega datuma posre-
dovati sofinancerju dokazilo o izvedenem 
zavezujočem naročilu ključne opreme. Ko-
likor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, 
izgubi pravico do sofinanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-4647/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljub ljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/P/2012/U02/02  
(Uradni list RS, št. 67/2012)

Petnajsti odstavek 5. točke javnega raz-
pisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse 
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh 

tednov po sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju, je potrebno do tega datuma posredovati 
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezu-
jočem naročilu ključne opreme. Kolikor vla-
gatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi 
pravico do sofinanciranja.«

Petrol d.d., Ljub ljana

Št. 0118/2012 Ob-4658/12

Sprememba
Javna agencija RS za podjetništvo in 

tuje investicije, Verovškova 60, 1000 Lju-
bljana, objavlja spremembo javnega razpisa 
za spodbujanje tujih neposrednih investicij v 
letu 2012 (JR 4/2012-446), objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 50/12.

Prvi odstavek točke 10. »Višina sred-
stev« se spremeni, tako da se glasi: Vi-
šina razpisanih sredstev za leto 2012 je 
6.230.000,00 EUR. V primeru spremembe 
državnega proračuna se vrednost razpisa-
nih sredstev lahko spremeni.

Javna agencija RS za podjetništvo  
in tuje investicije

 Ob-4636/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za izo-

braževanje, znanost, kulturo in šport, ki ga 
zastopa dr. Žiga Turk, minister (v nadalje-
vanju: MIZKŠ), v skladu z 21. in 33. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12; ZSPDSLS) in 
30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; 
USPDSLS), objavlja

ponovljen javni razpis
za prodajo premičnin  

po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in upo-

rabnika: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masaryko-
va 16, 1000 Ljub ljana in Srednja tehniška 
šola Koper – Scuola media tecnica di Ca-
podistria, Izolska vrata 2, 6000 Koper (novi 
naslov: Šmarska cesta b.š., 6000 Koper).

2. Predmet prodaje: premičnine; oprema 
in stroji Srednje tehniške šole Koper, po pri-
loženem seznamu, objavljenem na spletni 
strani MIZKŠ, http://www.mizks.gov.si/si/jav-
ne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_
premozenjem/, v petek dne 26. 10. 2012, 
skupaj 70 kosov, z navedeno CPV – iz-
klicno ceno premičnin od 7,50 EUR 
do 975,00 EUR. Gre za premičnine, ki niso 
bile prodane na 1. javni dražbi z dne 6. 9. 
2012. Najnižji znesek višanja je 10 % oce-
njene vrednosti.

3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo 
mora kupec podpisati takoj ko je možno 
oziroma najkasneje v 15 dneh od končane 
dražbe. Kupnina se plača takoj ali najkasne-
je v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun 
prodajalca. Plačilo kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla in 
pogoj za prevzem premičnine s strani proda-
jalca po načelu videno-kupljeno-odpeljano.

4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v prostorih bivše Srednje tehni-
ške šole Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper, 
v četrtek, 15. 11. 2012 od 12. do 17. ure.

5. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe;
b. dražitelji morajo pred dražbo predlo-

žiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali 

overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme 
biti starejše od 30 dni;

c. dražba bo potekala po načelu videno 
– kupljeno – odpeljano v najkrajšem mo-
žnem času. Kasnejše reklamacije ne bodo 
upoštevane;

d. izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe navedene 
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, 
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana 
trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po 
kakšni ceni je bil predmet javne dražbe pro-
dan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je 
javna dražba neuspešna;

e. predmet javne dražbe se bo prodal 
dražitelju, ki bo podal najvišjo kupnino.

6. Informacije
Interesenti si lahko ogledajo predmet jav-

ne dražbe v četrtek, 15. 11. 2012, med 10. in 
12. uro, v prostorih bivše Srednje tehniške 
šole Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper ozi-
roma po predhodnem dogovoru. Za dodatne 
informacije v zvezi z ogledom nepremičnine 
se obrnite na Angela Šava, Srednja tehniška 
šola Koper, tel. 040/777-626.

V zvezi s pogoji prijave se obrnite na 
Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 
cesta 16, Ljub ljana, tel. 01/478-46-25, e-po-
šta: smilja.jarni@gov.si.

7. Predstojnik upravljalca oziroma oo-
blaščena oseba s soglasjem predstojnika 
lahko postopek ustavi do sklenitve pravne-
ga posla.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 100/2012 Ob-4615/12
Na podlagi drugega odstavka 6. člena 

Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad 
futura, znanstveno‐izobraževalna fundacija 
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Po-
slovnega in finančnega načrta Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije za leto 2012, ki ga je Vlada Re-
publike Slovenije sprejela dne 12. 6. 2012, 
in Splošnih pogojev poslovanja Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
štipendij za študijske obiske slovenskih 
dijakov in študentov v tujini za leto 2012 

(145. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje 

kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino 
(v nadaljevanju: študijskih obiskov) dijakov 
in študentov, ki so slovenski državljani, za 
namen:

– izobraževanja;
– praktičnega usposabljanja v neprofitnih 

organizacijah ali predstavništvih Republike 
Slovenije.

Sredstva so namenjena štipendiranju 
študijskih obiskov od 1. 10. 2012 dalje, pri 
čemer se mora študijski obisk pričeti najka-
sneje do vključno 30. 9. 2013. Sredstva se 
dodelijo za pokritje neposrednih stroškov 
študijskega obiska (potni stroški do oziroma 
znotraj tuje države, stroški programa, na-
stanitev, prehrana, zavarovanje za tujino za 
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čas trajanja obiska, administrativni in drugi 
neposredni stroški študijskega obiska).

2. Vrednost javnega razpisa in višina šti-
pendije

Vrednost razpisa je 300.000,00 EUR.
Štipendija je sestavljena iz osnovne šti-

pendije in štipendije za potne stroške.
Osnovna štipendija se dodeli v viši-

ni 70,00 EUR za vsak dopolnjen teden štu-
dijskega obiska, v katerem upravičenec 
opravlja obveznosti, ki bodo predmet pri-
znavanja po vrnitvi. Študijski obisk študen-
ta mora trajati vsaj 4 tedne, študijski obisk 
dijaka pa vsaj 2 tedna, v katerih se izvajajo 
obveznosti tega obiska, ki bodo predmet 
priznavanja. Če v zadnjem tednu obveznosti 
študijskega obiska trajajo vsaj 5 dni, se šteje 
kot dopolnjen teden.

Kandidat lahko pridobi osnovno štipen-
dijo v najvišji skupni višini 1.750,00 EUR za 
obisk, ki traja 25 tednov ali več. Študent, ki 
bo v okviru študijskega obiska pripravljal ozi-
roma raziskoval za diplomsko, magistrsko 
ali doktorsko nalogo, lahko pridobi osnovno 
štipendijo za največ 12 tednov v skupni vi-
šini 840,00 EUR.

Štipendija za potne stroške med Slove-
nijo in državo študijskega obiska se dodeli 
v višini 500,00 EUR. Če kandidat odhaja na 
študijski obisk v državo članico Evropske 
unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Hr-
vaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno 
Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo ali če 
ima potne stroške krite delno ali v celoti, 
do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Posamezen kandidat lahko po tem raz-
pisu pridobi sredstva za največ en študij-
ski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni 
upravičen kandidat, ki je bil več kot enkrat 
upravičen do štipendije za študijske obiske 
po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let 
(Javni razpis štipendij za študijske obiske 
slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 
2009/2010 (79. JR) Uradni list RS, št. 94/09, 
Uradni list RS, št. 27/10; Javni razpis štipen-
dij za študijske obiske slovenskih dijakov in 
študentov v tujini v letu 2010 in 2011 (100. 
JR), Uradni list RS, št. 94/10, Uradni list RS, 
št. 35/11; Javni razpis štipendij za študijske 
obiske slovenskih dijakov in študentov v tu-
jini za leto 2011 (124. JR), Uradni list RS, 
št. 97/11, Uradni list RS, št. 23/12; v nada-
ljevanju: predhodni razpisi sklada).

3. Pogoji
Kandidat mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
3.1 je državljan Republike Slovenije;
3.2 ima oziroma bo imel v celotnem ob-

dobju študijskega obiska, za katerega šti-
pendiranje se prijavlja, status dijaka ali štu-
denta v Republiki Sloveniji;

3.3 mu še niso bila dodeljena sredstva 
po tem razpisu;

3.4 še ni prejel štipendije sklada za štu-
dijski obisk oziroma je to štipendijo prejel 
največ enkrat po katerem izmed predhodnih 
razpisov sklada;

3.5 če je prejel štipendijo za študijski 
obisk na katerem izmed predhodnih razpi-
sov sklada, mora imeti izpolnjene vse za-
padle obveznosti do sklada po teh razpisih;

3.6 za obdobje študijskega obiska, za 
katerega uveljavlja štipendijo, ne prejema 
katere od štipendij za študijske obiske iz 
drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine 
oziroma bi mu taka štipendija pripadala, pa 
se ji je odpovedal oziroma se je zanjo prija-
vil, pa o prijavi kandidata za ta sredstva še 
ni bilo odločeno;

3.7 na študijski obisk v tujino ne odhaja 
na podlagi evropskih programov mobilnosti 
ali drugih sporazumov na institucionalni, re-
gionalni ali državni ravni, razen če kandidat 
na podlagi tega programa ali sporazuma 
ne prejema štipendij iz teh programov ali 
sporazumov;

3.8 ni v celoti opravičen plačila neposre-
dnih stroškov študijskega obiska oziroma 
mu ti stroški niso v celoti pokriti s strani dru-
ge pravne osebe;

3.9 v času trajanja študijskega obiska 
ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo 
opravljal samostojne registrirane dejavnosti 
v Republiki Sloveniji oziroma ne bo vpisan 
v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje;

3.10 študijski obisk, ki ga bo opravljal 
v tujini, mu bo izobraževalna ustanova, na 
kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, pri-
znala oziroma vrednotila kot del obvezno-
sti študijskega programa, ki ga opravlja na 
tej ustanovi; obveznosti študijskega obiska 
lahko prizna kot delno ali v celoti opravljene 
obveznosti pri določenem predmetu, v obli-
ki študijskih kreditov ali na drug primerljiv 
način;

3.11 študijski obisk mora biti vsebinsko 
povezan z vsebino izobraževalnega progra-
ma na matični ustanovi v Republiki Sloveniji;

3.12 študijski obisk poteka na eni gostu-
joči ustanovi; gostovanje na več ustanovah 
je dovoljeno samo v primeru, ko kandidat 
odhaja na študijski obisk z namenom pri-
prave diplomske, magistrske ali doktorske 
naloge;

3.13 študijski obisk študenta traja vsaj 
4 tedne; študijski obisk dijaka traja vsaj 2 
tedna.

Kandidat, ki odhaja na študijski obisk 
z namenom priprave diplomske, magistrske 
ali doktorske naloge, mora:

3.14 izkazati, da priprave ni mogoče ena-
ko kakovostno izvesti v Sloveniji (izključno 
dostopnost strokovne ali znanstvene litera-
ture v tujini ni utemeljen razlog);

3.15 imeti v času študijskega obiska v tu-
jini mentorja.

Kandidat, ki odhaja na študijski obisk 
z namenom praktičnega usposabljanja, 
mora izpolnjevati še naslednja pogoja:

3.16 praktično usposabljanje bo opravljal 
v neprofitni organizaciji ali na predstavništvu 
Republike Slovenije v tujini;

3.17 s strani gostujoče ustanove iz prej-
šnje alineje tega odstavka ne bo prejemal 
plačila za svoje delo.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz te 
točke razpisa celotno obdobje študijskega 
obiska, ki je predmet štipendiranja.

4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati:
4.1 originalen, v celoti izpolnjen in lastno-

ročno podpisan prijavni obrazec. Pri mla-
doletnih kandidatih mora prijavni obrazec 
podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata;

4.2 uradno potrdilo gostujoče ustanove 
oziroma izjemoma druge pristojne ustano-
ve v tujini o sprejemu na študijski obisk, 
ki se glasi na ime in priimek kandidata in 
vključuje točen datum začetka in zaključ-
ka študijskega obiska ter naziv študijske-
ga obiska. Če bo študijski obisk kandidata 
potekal na več gostujočih ustanovah, mora 
kandidat predložiti potrdilo tiste ustanove, 
na kateri ima mentorja;

4.3 pisne informacije o študijskem obi-
sku, iz katerih morata biti razvidna potek in 
vsebina študijskega obiska, prav tako mora 

biti iz informacij razvidno, kje so bile prido-
bljene. Ustrezen je izpis iz spletne strani, ko-
pija uradne brošure, potrjen študijski spora-
zum, sprejemno pismo gostujoče ustanove 
oziroma druge primerljive pisne informacije, 
ki bodo preverljive in bo iz njih razvidno, 
katere aktivnosti se bodo izvajale v okvi-
ru študijskega obiska in terminski plan teh 
aktivnosti;

4.4 uradno originalno potrdilo slovenske 
izobraževalne ustanove o vpisu z navedbo 
izobraževalnega programa, veljavno za šol-
sko ali študijsko leto, v katerem kandidat je 
oziroma bo pričel s študijskim obiskom;

4.5 uradno potrdilo slovenske izobraže-
valne ustanove, da bo obveznosti, opravlje-
ne v tujini v času študijskega obiska, vre-
dnotila kot del izobraževalnega programa in 
na kakšen način bo te obveznosti vrednotila. 
Potrdilo, iz katerega bo razvidno, da bo štu-
dijski obisk vrednoten kot del izobraževanja, 
ne pa tudi točno na kakšen način, ne šteje 
kot ustrezno dokazilo;

4.6 če bo kandidat v okviru študijskega 
obiska pripravljal oziroma raziskoval za di-
plomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo, 
mora predložiti tudi:

4.6.1 originalno podpisano pisno uteme-
ljitev, potrjeno s strani domačega mentorja, 
zakaj raziskovanja, ki ga bo opravljal v tujini, 
ni mogoče enako kakovostno izvesti v Slo-
veniji;

4.6.2 izjavo tujega mentorja o vodenju 
študenta v času študijskega obiska v tujini.

Uradno potrdilo je dokazilo na uradnem 
papirju ustanove, s podpisom odgovorne 
osebe in potrjeno z žigom ustanove, če ta 
z žigom posluje.

Dokazila iz točk 4.1, 4.4 in 4.6.1 morajo 
biti oddana v originalu ali overjenem pre-
pisu, medtem ko so ostala dokazila lahko 
kopije, vendar ima sklad pravico zahteva-
ti originale. Dokazila so lahko predložena 
v tujem jeziku, vendar ima sklad pravico 
zahtevati uradni prevod takega dokazila. 
Sklad predloženih dokazil ne vrača.

Kandidat, ki bo študijski obisk opravljal 
v dveh šolskih ali študijskih letih, mora 
v roku petnajstih dni od vpisa v šolsko ali 
študijsko leto 2013/2014 skladu predložiti 
originalno potrdilo o vpisu.

5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu 

z določbami zakona, ki ureja splošni uprav-
ni postopek, posebna komisija. Komisijo 
s sklepom imenuje direktor sklada.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, 
se zavrnejo.

Ker javni razpis določa odprti rok prijave, 
bodo za štipendiranje izbrani tisti kandida-
ti, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje 
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu 
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.

Če bo na isti dan prispelo več popolnih 
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpo-
ložljivih sredstev, se za odločitev o upravi-
čencih uporabi razmejitvena merila, pri če-
mer se vsako naslednje merilo upošteva le, 
če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem 
merilu:

1. kandidatu še niso bila odobrena 
sredstva po predhodnih razpisih sklada;

2. študijski obisk kandidata, za katere-
ga uveljavlja štipendijo, bo po trajanju daljši;

3. kandidat na študijski obisk odhaja 
z namenom izobraževanja;

4. kandidat je v Republiki Sloveniji 
vpisan na višjo raven oziroma stopnjo izo-
braževanja;
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5. kandidat je dosegel višjo povpreč-
no oceno v obdobju, opredeljenem v nasle-
dnjem odstavku.

V primeru iz 5. točke prejšnjega odstav-
ka bo sklad kandidate, o katerih bo mo-
ral odločiti, naknadno pozval k predložitvi 
potrdila o vseh doseženih končnih ocenah 
v šolskem ali študijskem letu 2011/2012. Če 
v tem letu kandidat ni imel obveznosti, ki bi 
se ocenjevale z ocenami, mora predložiti 
potrdilo o doseženih ocenah v zadnjem šol-
skem ali študijskem letu, v katerem je prejel 
vsaj 4 ocene.

Komisija pripravi predlog upravičencev 
tako, da nanj uvrsti tudi tistega kandidata, 
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpo-
ložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni 
del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu 
kandidatu dodeli štipendija v celotnem za-
prošenem znesku.

Vloge kandidatov, ki prispejo po porabi 
sredstev in pred pretekom odprtega roka, 
se zavrnejo.

6. Obravnavanje vlog in trajanje štipen-
diranja

Direktor sklada vsem kandidatom izda 
odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokonč-
nosti odločbe sklad z izbranimi kandidati 
sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodba 
o štipendiranju se izvršuje za posamezni 
študijski obisk.

7. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele 

po sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Sklad 
nakaže štipendijo v enkratnem znesku na 
osebni račun štipendista, odprt pri banki 
v Republiki Sloveniji, praviloma v roku osmih 
dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju.

Osebni račun, ki ga bo kandidat navedel 
ob prijavi, se veže tudi na nekatere druge 
pravice iz javnih sredstev (npr. Zoisova šti-
pendija). Na ta račun se mu bo nakazovalo 
tudi te prejemke, do katerih je iz javnih sred-
stev upravičen.

8. Štipendijsko razmerje in pogodbene 
obveznosti

Pogoje iz tretje točke tega razpisa mora 
štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja 
študijskega obiska, za katerega mu je bila 
dodeljena štipendija, sicer štipendijsko raz-
merje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti 
celotna prejeta sredstva.

Štipendist je dolžan izvesti študijski obisk 
ter skladu predložiti v roku enega meseca 
po zaključku študijskega obiska:

– poročilo o študijskem obisku. Obrazec 
za poročilo je del razpisne dokumentacije;

– originalno potrdilo gostujoče izobraže-
valne ustanove o trajanju mobilnosti z na-
vedbo točnega datuma začetka in zaključka 
študijskega obiska;

– potrdilo o opravljenih obveznostih (npr. 
certifikat, potrdilo o opravljenih izpitih, v pri-
meru diplomske, magistrske ali doktorske 
naloge potrdilo gostujoče institucije s podpi-
som tujega mentorja o ugotovitvah…).

Sklad lahko po zaključku študijskega obi-
ska od štipendista zahteva dokazilo o tem, da 
je slovenska izobraževalna ustanova, na ka-
tero je bil vpisan v času izvedbe študijskega 
obiska, obveznosti, opravljene v okviru štu-
dijskega obiska, dejansko vrednotila oziroma 
priznala kot del izobraževalnega programa.

S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi 
druga določila pogodbenega razmerja.

9. Dostopnost dokumentacije in način 
prijave

Besedilo javnega razpisa in prijavni obra-
zec kandidati dobijo na spletni strani www.

sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega skla-
da Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije, Dunajska 22, Ljub ljana, v poslov-
nem času, in sicer v ponedeljek, torek in 
četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 
16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.

10. Pooblastilo
Polnoletni kandidat, ki v času trajanja 

razpisnega postopka prebiva v tujini oziro-
ma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred od-
hodom skladu predložiti originalno poobla-
stilo osebi s prebivališčem v Republiki Slo-
veniji za zastopanje. Pooblastila, oddanega 
na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne 
dokumentacije, ni potrebno notarsko overiti.

Mladoletnega kandidata zastopa zakoniti 
zastopnik.

11. Rok in način oddaje prijav
Prijave naj bodo predložene Javnemu 

skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 
145. javni razpis«.

Rok za zbiranje prijav je določen kot od-
prti rok prijave in prične teči na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja 
do vključno 30. 8. 2013 oziroma do porabe 
sredstev.

Prijava je vložena pravočasno, če jo 
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev 
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po 
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, 
šteje dan oddaje na pošto.

Prijavo je možno oddati osebno na na-
slovu sklada v poslovnem času, navedenem 
v 9. točki tega razpisa. Osebno oddana pri-
java se bo štela za pravočasno, če bo vlo-
žena najkasneje zadnji dan prijavnega roka 
v poslovnem času.

Prijave, vložene po poteku prijavnega 
roka, bo sklad zavrgel.

Prijava se šteje za popolno, če je oddana 
na predpisanem obrazcu prijavnice in vse-
buje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih 
določa ta razpis.

Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave, 
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če kandidat 
prijave ne bo dopolnil na način in v roku, 
določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, 
bo sklad tako prijavo zavrgel.

Vloga je v skladu z določili 26. točke 
28. člena Zakona o upravnih taksah (Ura-
dni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) takse prosta.

O morebitni pritožbi zoper sklep oziroma 
odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve. Predmet pritožbe 
ne morejo biti razmejitvena merila ali pogo-
ji, ki jih mora izpolnjevati kandidat. Pritož-
ba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi 
kandidati.

12. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na sple-

tni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si, 
osebno ali telefonsko pa med uradnimi ura-
mi vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi 
med 14. in 16. uro, na tel. 01/434-15-50, 
01/434-15-62 in 01/434-58-93.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 530-1/2012/3 Ob-4555/12
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Za-

kona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – 
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. 
US, 87/11 – ZAvMS in 47/12), 14., 15. in 
24. člena Zakona o odnosih Republike Slo-
venije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni 

list RS, št. 43/06 in 76/10) ter v skladu z Za-
konom o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list 
RS, št. 96/10, 4/11, 45/11 – odl. US, 22/12 
– ZUKN-C in 37/12) in Pravilnikom o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
99/09 – ZIPRS1011), Urad Vlade Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po 
svetu objavlja

javni razpis
za izbor izdajatelja osrednje revije za 
Slovence zunaj Republike Slovenije
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje 

sredstva: Urad Vlade Republike Slovenije 
za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ko-
menskega 11, 1000 Ljub ljana, Slovenija.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je 
sofinanciranje osrednje mesečne revije za 
Slovence zunaj Republike Slovenije za ob-
dobje 2013 in 2014, z začetkom rednega 
izhajanja predvidoma januarja 2013 v slo-
venskem jeziku in nekaterimi članki v drugih 
jezikih ter spletno stranjo.

3. Razpisno področje, namen in cilji raz-
pisa

Financiranje se nanaša na izdajanje 
osrednje revije za Slovence zunaj Repu-
blike Slovenije v slovenskem jeziku z ne-
katerimi članki v drugih jezikih in spletno 
stranjo revije.

Cilj razpisa je zagotoviti pogoje za me-
sečno izhajanje (praviloma dvanajst številk 
na leto) osrednje revije za Slovence zu-
naj Republike Slovenije do konca leta 2014 
z možnostjo podaljšanja financiranja ter re-
dno ažurirano spletno stranjo.

Namen revije je:
– ohranjanje narodne, jezikovne ter kul-

turne identitete med Slovenci po svetu in 
njihovimi potomci;

– krepitev vezi in vsestranskega sodelo-
vanja med Slovenci po svetu in Republiko 
Slovenijo;

– podpora Slovencem po svetu pri pro-
mociji Republike Slovenije (slovenske kultu-
re, kulturne dediščine, jezika, gospodarstva, 
turizma, naravnih lepot itd.) v svetu;

– medgeneracijsko povezovanje Sloven-
cev po svetu ter medsebojno obveščanje 
o njihovih dobrih praksah;

– pospeševanje kroženja idej in znanja 
med Slovenci po svetu in Republiko Slo-
venijo;

– krepitev gospodarskega povezovanja 
med Slovenci po svetu in Republiko Slove-
nijo ter pospeševanje investicij Slovencev 
po svetu v Republiko Slovenijo;

– pospeševanje vračanja Slovencev po 
svetu v matično domovino Republiko Slo-
venijo;

– obveščanje slovenske javnosti o življe-
nju in delu Slovencev po svetu in njihovih 
potomcev.

Revija mora biti po svoji usmeritvi:
– pluralna in nestrankarska;
– v slovenskem in deloma v drugih je-

zikih;
– namenjena tudi mlajši populaciji.
Naslov revije naj bo prepoznaven ter 

naj predstavlja njen temeljni namen.
K vsebinskemu sodelovanju je potrebno 

pritegniti državne institucije, nevladne orga-
nizacije, ki se aktivno ukvarjajo s Slovenci 
v zamejstvu in po svetu kot tudi različne 
posameznike in posameznice, ki živijo zunaj 
Republike Slovenije, želijo pa aktivno sode-
lovati pri (so)ustvarjanju revije.
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3.1. Programske usmeritve
Glede vsebine je potrebno upošteva-

ti tako namen, cilje in usmeritve iz tretje 
točke tega razpisa, pluralnost slovenske-
ga prostora v političnem, ekonomskem in 
kulturnem smislu, kot tudi pluralnost okolij, 
v katerem živijo potencialni bralci in spletni 
uporabniki.

Glavni poudarek revije mora biti na vse-
binah, ki prispevajo k ohranjanju narodne, 
jezikovne in kulturne identitete med Sloven-
ci po svetu in njihovimi potomci ter krepijo 
vsestransko sodelovanje med Slovenci po 
svetu in Republiko Slovenijo ter omogočajo 
kroženje idej, kapitala in znanja med Slo-
venci po svetu in Republiko Slovenijo.

Revija naj obsega promocijske, informa-
tivne, kulturno-umetniške, gospodarske in 
druge vsebine, ki izhajajo iz skupnega slo-
venskega kulturnega prostora, iz slovenske-
ga kulturnega in gospodarskega dogajanja 
in iz slovenske tradicije. Vsebine morajo biti 
uravnotežene in ločene po tematskih sklo-
pih. V kulturnem pomenu morajo odražati 
tako folklorne kot alternativne oblike kul-
turnega ustvarjanja, tako zgodovinske kot 
sodobne oblike ohranjanja tradicije, tako 
uveljavljene ustvarjalce kot mlade in še ne-
prepoznavne.

V reviji in spletnem mediju morajo biti ob-
javljene najnovejše novice, zabavne, znan-
stvene in gospodarske vsebine, družbene 
prelomnice, zgodovinski dogodki, slavne 
osebnosti in še ne poznane izjemne osebe 
ter druge vsebine iz vsakdanjega družbe-
nega življenja.

Vsebina revije in spletnega medija mora 
tudi prikazovati dogajanje v izseljenskih sku-
pnostih in v zamejstvu, s poudarkom na 
dogodkih in ljudeh, ki v teh okoljih uspešno 
ohranjajo in spodbujajo slovensko kulturo in 
tradicijo ter promovirajo Slovenijo v svojih 
širših okoljih. Ključno je pisati o uspešnih 
strategijah in načinih ter s tem opogumljati 
ljudi pri njihovih prizadevanjih.

Vsebina revije in spletnega medija mora 
vključevati predstavitev dosežkov Sloven-
cev po svetu in Republiki Sloveniji na kul-
turnem, gospodarskem in drugih področjih 
ter tako prispevati k promociji teh dosežkov.

Revija in spletni medij morata postati sti-
čišče, vstopna točka za spoznavanje Slo-
venije (Slovencem po svetu in v zamejstvu) 
ter slovenskim državljanom za spoznavanje 
slovenske skupnosti po svetu in v zamej-
stvu.

Vsebina revije in spletnega medija mora 
biti namenjena tudi potrebam in željam 
mladih ter sodobnim oblikam umetniške in 
kulturne produkcije v Sloveniji, kakor tudi 
možnostim in promociji gospodarskega ozi-
roma podjetniškega sodelovanja in povezo-
vanja med Slovenci po svetu in Republiko 
Slovenijo (npr. predstavitve dobrih praks na 
področju gospodarstva itd.).

Pomembna je vzpostavitev mreže (mla-
dih) sodelavcev po svetu in v zamejstvu, 
ki bi soustvarjali vsebino revije. Slovensko 
skupnost po svetu je potrebno aktivno vklju-
čiti v izgrajevanje in vzdrževanje različnih 
komunikacijskih poti, postati morajo tudi 
sub jekt (tisti, ki poročajo) in ne samo objekt 
komunikacije (tisti, o katerih se poroča).

Bodoča revija mora vzpostaviti aktivno 
sodelovanje s čim večjim številom kulturnih 
institucij v Sloveniji, promovirati njihovo de-
lovanje, kot tudi obveščati o bogatem kultur-
nem in umetniškem ustvarjanju znotraj slo-
venske skupnosti po svetu in v zamejstvu.

4. Razpisni pogoji
4.1. Splošni pogoji za sodelovanje na 

razpisu
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji 

projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravne osebe s sedežem v Republiki 

Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje 
založniške dejavnosti,

– izkušnje na področju obveščanja Slo-
vencev zunaj Republike Slovenije in med-
narodne javnosti o dogodkih v Republiki 
Sloveniji,

– izpolnjevanje pogodbenih obvezno-
sti do Republike Slovenije v preteklosti in 
v preteklosti izkazano pozitivno poslovanje 
na področju izdajateljske dejavnosti in

–izpolnjevanje posebnih pogojev razpi-
sa.

4.2. Posebni razpisni pogoji
Predlagatelji morajo ob prijavi na raz-

pis predložiti:
– predlog programske zasnove revije,
– predlog vsebinske zasnove revije,
– predlog vsebinske zasnove spletne 

strani revije,
– predlog kadrovske zasedbe (mrežo so-

delavcev v RS in v tujini),
– predlog poslovnega oziroma finančne-

ga načrta projekta vključno z načrtom distri-
bucije in trženja v in zunaj Slovenije,

– predlog naslova revije in osnutek njene 
celostne (tudi grafične) podobe ter

– druge obvezne dokumente, določene 
v razpisni dokumentaciji.

5. Merila za ocenjevanje:
1. kakovost ter ujemanje predloga 

programske in vsebinske zasnove revije ter 
njene spletne strani z namenom, cilji in pro-
gramskimi usmeritvami razpisa (0–35 točk);

2. kakovost predloga celostne (tudi 
grafične) podobe revije (0–15 točk);

3. kakovost ter uresničljivost poslov-
nega oziroma finančnega načrta projekta 
vključno z načrtom distribucije in trženja v in 
zunaj Slovenije (0–20 točk);

4. spodbujanje sodelovanja Sloven-
cev zunaj Republike Slovenije in v Sloveniji 
z revijo (0–15 točk);

5. ukvarjanje s tovrstno izdajateljsko 
dejavnostjo v preteklosti (0–15 točk).

6. Okvirna višina proračunskih sred-
stev, ki so na voljo za predmet razpisa: 
vrednost vseh razpoložljivih proračunskih 
sredstev, namenjenih za revijo, znaša do 
100.000,00 EUR letno.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva za po-
samezno leto morajo biti porabljena v teko-
čem proračunskem letu, oziroma v plačilnih 
rokih, ki jih bo določal Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 
in 2014.

8. Rok za oddajo vlog, način predložitve 
in opremljenost vlog

Razpis se prične 26. 10. 2012 in konča 
19. 11. 2012.

Vloge morajo biti poslane na naslov: 
Urad Vlade RS Slovence v zamejstvu in 
po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljub ljana, 
Slovenija. Rok za prispetje vlog na Urad 
je 19. 11. 2012. Vloge se lahko oddajo na 
zgornji naslov tudi osebno in sicer najkasne-
je 19. 11. 2012 do 10. ure.

Opremljenost vloge:
Vloge morajo na Urad prispeti v zaprtih 

ovitkih, opremljenih z:
– oznako: Ne odpiraj – vloga za Javni 

razpis za izbor izdajatelja osrednje revije za 
Slovence zunaj RS in

– naslovom predlagatelja na hrbtni strani 
ovitka.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Posebna strokovna komisija, ki jo ime-

nuje predstojnik Urada, bo izvedla odpira-
nje vlog in jih ocenila. Strokovna komisija 
bo pričela z odpiranjem vlog 19. 11. 2012 
ob 11. uri, v prostorih Urada. Pri odpiranju 
bo strokovna komisija ugotavljala popolnost 
vlog, glede na to ali so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru vlog s po-
manjkljivo dokumentacijo bo strokovna ko-
misija predlagatelje pozvala, da vloge do-
polnijo. Rok za dopolnitev vlog je 3 dni od 
prejetja poziva strokovne komisije.

Zavržene bodo vloge, ki ne bodo posre-
dovane v roku in na način iz 8. točke tega 
razpisa, in nepopolne vloge, ki ne bodo pra-
vilno dopolnjene v roku za dopolnitev vloge, 
ter nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene 
v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo iz-
polnjevale osnovnih, splošnih pogojev za 
sodelovanje na razpisu, ter neizbrane vloge.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah odloči s sklepom predstojnik Urada na 
podlagi predloga strokovne komisije.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v roku 21 dni od dne-
va odpiranja vlog.

10. Pritožbeni postopek: vlagatelj vloge 
lahko vloži pritožbo zoper končno odločitev 
na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu v roku 8 dni od prejema odločitve. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih se pritožba vlaga. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljena merila in 
pogoji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim vla-
gateljem. O pritožbi bo odločeno s sklepom 
v roku 15 dni od prejema pritožbe. Sklep 
o pritožbi vlagatelja je s tem dokončen. Zoper 
sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na 

spletni strani Urada: www.uszs.gov.si.
Zainteresirani jo lahko v razpisnem roku 

dvignejo tudi v tajništvu, na Uradu Vlade RS 
za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ko-
menskega 11, Ljub ljana, tel. 01/230-80-00 
(vsak delavnik med 9. in 15. uro).

Vsa dodatna pojasnila in informaci-
je dobite na Uradu Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 
Ljub ljana, vsak delovnik med 9. in 15. uro, 
tel. 01/230-80-00 ali po elektronski pošti na 
naslovu: urad.slovenci@gov.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni 
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Urad Vlade RS za Slovence  
v zamejstvu in po svetu

Št. 8016-137/2012-2 Ob-4591/12
Javni sklad RS za regionalni razvoj in 

razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski 
regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: 
sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podje-
tij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 
47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR – 2), 
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti 
občin (Uradni list RS; št. 3/2011, v nadaljeva-
nju UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja 
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Javnega sklada Republike Slovenije za regi-
onalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 
2009 (v nadaljevanju Splošni pogoji sklada) 
ter Poslovnega in finančnega načrta Javnega 
sklada Republike Slovenije za regionalni ra-
zvoj in razvoj podeželja za leti 2012 in 2013, 
iz postavk za leto 2012 ter s spremembami 
in dopolnitvami, ki zadevajo postavke iz leta 
2012, objavlja

2. javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil 

občinam
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil občinam za financiranje projek-
tov lokalne in regionalne javne infrastruktu-
re, ki so v večinski lasti države ali občine, 
oziroma se na občine prenesejo takoj po 
izvedbi projekta.

Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo 
koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak 
ali višji od 1,3 (to so Občina Ljub ljana, Novo 
mesto, Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vr-
tojba in Trzin), dodeljene le v primeru neiz-
črpanja posojil s strani drugih občin.

2. Skupna višina razpisanih ugodnih po-
sojil je 3.400.000,00 EUR, za financiranje 
projektov investicijske narave (v okviru tega 
tudi stroške priprave inv. študij in projektov, 
če so sestavni del investicije).

II. Razpisna dokumentacija vsebuje:
A. povabilo k oddaji vloge (navodila za 

izdelavo vloge, posojilni pogoji, merila, koe-
ficient razvitosti občin za leto 2012, vzorec 
zahtevka in ovojnice ter obrazec za poroča-
nje o projektu);

B. prijavni obrazec CS2;
C. priloge (izjava vlagatelja, kratek opis 

projekta, vzorec posojilne pogodbe).
Razpisno dokumentacijo se dobi na se-

dežu Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od 
objave do zaključka razpisa, vsak dan od 
9. do 12. ure osebno. Javni razpis in raz-
pisna dokumentacija se nahajata tudi na 
spletni strani sklada http://www.regionalni-
sklad.si/obcine. Prijavni obrazec je izdelan 
v obliki elektronskega obrazca.

Informacije lahko zainteresirani pri-
dobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: 
tel. 01/836-19-53, vsak delavnik v času ura-
dnih ur.

III. Pogoji dodeljevanja:
1. Vlagateljice projekta in upravičenke 

do ugodnega posojila so občine v Republiki 
Sloveniji. Sklad bo za izbrani projekt, na 
podlagi odločbe o dodelitvi posojila s posa-
mezno občino sklenil pogodbo.

2. Področja, na katera se projekti lahko 
nanašajo:

– vodooskrba,
– podjetništvo,
– komunalna infrastruktura,
– zdravstvo,
– šport in kultura,
– objekti v občinski lasti (nakup, gradnja, 

obnova in vzdrževanje),
– cestno omrežje,
– okolje in prostor,
– šolstvo,
– socialno varstvo,
– trajnostna raba energije.
3. Upravičeni stroški lahko nastajajo po 

1. 1. 2011:
To so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnje in v okviru tega tudi gradbeni 

nadzor ter rekonstrukcije,

– nakupa objektov ter opreme (v primeru 
rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša 
od 5 let),

4. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme pod lea-

singom in
– poplačilo že obstoječih posojil.
IV. Splošni pogoji:
1. Vlagateljica mora predložiti zahtevo 

za posojilo na obrazcu, vrste CS s pripada-
jočimi prilogami.

2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vla-
gateljico in prijavljeni projekt.

3. Kolikor je upravičenka že prejemnica 
sredstev sklada, mora imeti poravnane vse 
svoje zapadle obveznosti do sklada.

4. Upravičenke, ki bodo prejele odločbo 
o dodelitvi posojila bodo sklepale posojilno 
pogodbo pri KD Banki d.d.

5. Upravičenka se s pogodbo o dodelitvi 
posojila zaveže, da bo zagotovila primeren 
prostor za namestitev oznake sklada (v pri-
meru, da želi upravičenka zaradi estetske 
skladnosti ali celostne grafične podobe na-
mestiti oznako ali označevalno tablo drugač-
nih dimenzij in/ali izvedbe, lahko to po pred-
hodnem soglasju sklada izvede na svoje 
stroške), in da bo sklad ustrezno obvestila 
o aktiviranju projekta ter ob informiranju šir-
še javnosti o projektu ob otvoritvi, (tiskovni 
konferencah, člankih …), ter podala infor-
macijo o sodelovanju sklada pri projektu.

6. Posojila so namenjene za isti projekt 
največ enkrat, izplačilo pa je mogoče opra-
viti v tranšah.

7. Spremljanje odobrenih projektov:
– Upravičenka je skladu dolžna poročati 

o projektu, in sicer v roku 1 meseca po za-
ključku projekta. V ta namen skladu predloži 
Poročilo o projektu (obrazec je v razpisni 
dokumentaciji). Rok za zaključek projekta 
se opredeli v odločbi in pogodbi.

– Sklad bo spremljal porabo in realiza-
cijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega 
posojila. Upravičenka se v pogodbi zaveže, 
da bo omogočila nadzor nad porabo po-
sojila tako, da je vsak čas možna kontrola 
realizacije projekta ter vpogled v poslovne 
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. 
Če posojilo ne bo porabljeno za namene, 
za katere je bilo dodeljeno, ali se je sred-
stva odtujilo, ima sklad pravico odpovedati 
pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo po-
sojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje 
od dneva nakazila do dneva vračila, v skla-
du z Zakonom o predpisani obrestni meri 
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).

8. Sklad lahko od upravičenke zahteva 
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje 
stroške preverja dokumentacijo oziroma na-
roči strokovno mnenje o projektu.

9. Projekt mora izkazovati vpliv na ohra-
njanje ali ustvarjanje novih delovnih mest 
ali izboljšanje stanja okolja, oskrbe prebi-
valstva ali gospodarstva občine z razvojno 
infrastrukturo.

10. Pri tem mora zasledovati vsaj enega 
od naslednjih ciljev:

– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture,
– izboljšanje lokalnega cestnega omrež-

ja,
– izgradnja regionalne javne infrastruk-

ture,
– boljša kvaliteto bivanja,
– večji poudarek skrbi za okolje,
– pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.

11. Vlagateljica mora k vlogi priložiti in-
vesticijski program oziroma drugo ustrezno 
investicijsko dokumentacijo, izdelano v skla-
du z Uredbo o enotni metodologiji za pripra-
vo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06 in 54/10).

12. Vlagateljica mora imeti za projekt 
pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo 
le-tega, kolikor se za to vrsto naložbe izda-
jajo dovoljenja.

13. Skrajni rok za dokončanje projekta je 
do 31. 12. 2014 in bo za posamezni projekt 
opredeljen v odločbi in pogodbi.

14. Vse vloge s projekti z negativnim 
denarnim tokom in ekološko sporni projekti 
se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena 
Splošnih pogojev sklada, kot neutemeljene 
zavrnejo. Izjema glede negativnega denar-
nega toka so le vloge s projekti, ki s pozitiv-
no analizo stroškov in koristi izkazujejo, da 
je njihov projekt upravičen.

V. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani sklada pridobijo 

posojilo v skupni višini do 100 % upravičenih 
stroškov, v kar ni vključen DDV.

2. Vlagateljica mora za prijavo predlo-
žiti projekt, katerega investicijska vre-
dnost je minimalno 6.000,00 EUR (brez 
DDV). Zaprošeno posojilo mora biti 
v višini najmanj 5.000,00 EUR oziroma naj-
več:1.000.000,00 EUR.

Prav tako skupna višina zadolženosti po-
samezne vlagateljice do sklada ne sme pre-
segati 10 % vrednosti namenskega premo-
ženja sklada, ki je vpisano v sodni register 
(10 % vrednosti na dan 31. 12. 2011 znaša 
9.409.702,64 EUR).

3. Posojila se dodeljujejo v evrih. Sku-
pna doba vračanja posojila (z vključenim 
moratorijem) praviloma ne more biti daljša 
od ekonomske dobe projekta.

4. Upravičenka mora zagotoviti razliko 
med dodeljenim posojilom in dejansko vre-
dnostjo projekta.

5. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračila posojila je do 

15 let (z vključenim moratorijem),
– znotraj skupne dobe vračanja, ki je se-

stavljena iz moratorija na odplačevanje glav-
nice ter odplačilne dobe, upravičenka lahko 
pridobi oziroma koristi največ do 36 me-
secev moratorija, za kar se opredeli pred 
sklenitvijo pogodbe,

– pred podpisom pogodbe se upravičen-
ka moratoriju lahko odpove in skrajša sku-
pno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne 
more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne 
dobe vračanja,

– obresti v času moratorija se plačujejo,
– skupna doba vračanja in dolžina mora-

torija sta odvisna od višine dodeljenega po-
sojila in sta podrobno razdelana v povabilu 
k oddaji vloge.

5.1 Obrestna mera:
– Euribor (trimesečni) + 0,25 % letno za 

projekte v občinah, ki imajo koeficient razvi-
tosti občin za leto 2012 manjši od 0,83 glede 
na UMZDRO,

– Euribor (trimesečni) + 0,35 % letno za 
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvi-
tosti občin za leto 2012 med vključno 0,83 in 
vključno 1,17 glede na UMZDRO,

– Euribor (trimesečni) + 1,00 % letno za 
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvi-
tosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,18 
glede na UMZDRO.

6. Stroški sklepanja pogodbe, zavarova-
nja posojila in vodenja posojila bremenijo 
upravičenko.
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7. Pred sklepanjem pogodbe mora upra-
vičenka KD banki d.d. posredovati sledečo 
dokumentacijo:

– pridobljeno soglasje Ministrstva za fi-
nance k zadolževanju v letu črpanja in

– ustrezno dokumentacijo za zavarova-
nje posojila.

8. Posojilo upravičenka praviloma zava-
ruje z menicami.

9. Črpanje posojila je dokumentarno 
z nakazilom sredstev na račun občine. Mo-
žno je tudi fazno črpanje sredstev. Celotno 
dokumentacijo za črpanje posojila pred iz-
vedbo črpanja upravičenka posreduje skla-
du. Upoštevajo se zneski brez DDV.

Črpanje posojila bo možno po podpisu 
pogodbe in ureditvi zavarovanja ter predlo-
žitvi naslednje dokumentacije:

– Pisnega zahtevka oziroma naloga za 
nakazilo sredstev (v prilogi oziroma na po-
vezavi http://www.regionalnisklad.si/razpi-
si/obrazci).

– Izvirnikov računov in situacij z datu-
mom opravljanja storitve oziroma odpre-
me blaga po 1. 1. 2011, izvirnikov pogodb 
in predračunov (le v primeru, da natanč-
no predstavljajo predmet nakupa in vsebu-
jejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po 
1. 1. 2011. Dokumenti morajo biti podpisani 
s strani upravičenke. V primeru kopij doku-
mentov sklad na podlagi predloženih origi-
nalov, s pripisom in podpisom potrdi, da je 
kopija istovetna originalu.

– V primeru refundacije že plačanih ra-
čunov, situacij, pogodb in spredračunov je 
potrebno priložiti potrdila o plačilih (npr: ban-
čni izpiski, avansni račun, potrjene kompen-
zacije …).

– V primeru nakazil sredstev na račun 
občine za še neplačane račune, situacije, 
pogodbe in predračune mora občina le-te 
plačati v roku 30 dni in skladu v roku 10 dni 
po plačilu le-teh poslati potrdilo o plačilu, 
najmanj v višini črpanega posojila.

Kolikor občina ne bo v roku predložila 
ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatra-
lo, da je posojilo porabljeno nenamensko in 
je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo 
posojila skladu.

10. Za vsa dela je obvezna uporaba Za-
kona o javnih naročilih.

11. Rok sklenitve pogodbe je do 130 dni 
od vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Rok 
črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni od 
dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem 
razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenke 
oba roka tudi podaljša. Upravičenka mora 
skleniti pogodbo in črpati sredstva v letu, 
za katero je pridobila soglasje k zadolžitvi 
občine.

12. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva 
dodeljena, ne bo pristopila k podpisu po-
godbe v določenem roku, se bo upoštevalo, 
da je upravičenka enostransko odstopila od 
dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe. 
Prav tako se bo upoštevalo, da je upravičen-
ka enostransko odstopila od dodeljenega 
posojila, kolikor ne bo v določenem roku 
dostavila ustrezne dokumentacije za črpa-
nje. Če se upravičenka v roku za sklenitev 
pogodbe, ki je naveden v odločbi, nanj ne 
odzove, se na podlagi 4. točke 42. člena 
Splošnih pogojev sklada upošteva, da je 
umaknila vlogo.

VI. Vsebina vloge:
1. Obvezna dokumentacija za prijavo
– ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo 

CS s podpisom in žigom (obrazec je v raz-
pisni dokumentaciji),

– sklep o potrditvi projekta s strani pri-
stojnega organa,

– kopija sklepa oziroma odločbe o pre-
jemu drugih sredstev iz javnih virov pri pro-
jektu,

– izjava vlagatelja (priloga 1 v razpisni 
dokumentaciji),

– kratek opis projekta v obsegu do ene 
A4 strani (priloga 2 v razpisni dokumen-
taciji),

– s strani odgovorne osebe parafiran 
vzorec pogodbe (priloga 3 v razpisni doku-
mentaciji),

– lokacija naložbe z navedbo poteka in-
frastrukturnega objekta, če gre za linijski 
objekt (lahko kopija mapnega načrta z ozna-
čenim prikazom poteka oziroma lokacijo in-
vesticije),

– investicijski program oziroma ustrezna 
investicijska dokumentacija, izdelana v skla-
du z veljavnimi predpisi – Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo inve-
sticijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) 
oziroma področnimi metodologijami, in si-
cer najmanj dokument identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP).

Projekti morajo v skladu z drugim odstav-
kom 29. člena Zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja izkazati vpliv 
na ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih 
mest ali izboljšanje stanja okolja ali oskrbo 
prebivalstva ali gospodarstva občine z ra-
zvojno infrastrukturo.

Investicijski program mora biti v skla-
du s prijavljenim projektom. Finančna kon-
strukcija mora vsebovati predvideno posojilo 
sklada.

– poročilo o že izvršenih delih,
– gradbeno oziroma ustrezno upravno 

dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni 
potrebno, iz katerega je razvidna namemb-
nost.

2. Neobvezne priloge v fazi prijave na 
razpis:

– morebitne že sklenjene pogodbe, raču-
ni, situacije in predračuni.

3. Neobvezna priloga:
– kopija dokumenta, s katerim se doka-

zuje, da je oziroma bo projekt na varovanem 
območju (kolikor bo to ustrezno priloženo se 
bo pri ocenjevanju dodelilo točke, v naspro-
tnem primeru ne).

VII. Merila za izbiro projektov:
1. Merila za izbiro
Posamezni projekt lahko skupaj prejme 

100 točk, in sicer po naslednjih kriterijih:
– lokacija projekta – 30 točk,
– kakovost prijavljenega projekta – 

40 točk,
– regionalni vpliv in izvedljivost projekta 

– 30 točk.
Podrobneje razdelana merila so nave-

dena v povabilu k oddaji vloge (v razpisni 
dokumentaciji).

Na osnovi ocene bo komisija projekte 
razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano 
število točk. Financirani bodo projekti z naj-
večjim številom točk do porabe razpisanih 
sredstev. V primeru odstopa upravičenke 
od koriščenja že dodeljenih sredstev, se 
sredstva dodelijo naslednji upravičenki/kam 
glede na zbrano število točk, vendar le na 
osnovi vloženih odstopov do konca meseca 
januarja 2013.

Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju do-
segli isto število točk, bodo imeli prednost 
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje 

število točk, po naslednjem vrstnem redu 
sledečih meril za izbor vlog:

1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta vključ-

no s tehničnimi kriteriji po posameznih na-
menih in

3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti 

tudi po teh merilih dosežejo enako število 
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, 
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura 
oddaje projekta priporočeno na pošto ali da-
tum in ura oddaje projekta osebno na sklad).

VIII. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je: 26. 11. 2012.
Vlagateljice vložijo posamezno vlogo na 

naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, 
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, in sicer v za-
prti ovojnici z oznako »Ne odpiraj«, s pri-
pisom »CS2«. Na ovitku mora biti jasno 
naveden naziv in naslov vlagateljice (vzorec 
ovojnice je v razpisni dokumentaciji).

Za oddajo prijav velja:
– poštni žig na oddani priporočeni po-

šiljki in
– vloga oddana osebno na sedežu skla-

da do roka, do 14. ure.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem 

jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni 
evropski valuti (EUR).

Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot 
so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji 
delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
Odpiranje ni javno.

IX. Obravnava vlog
Obravnava vlog se izvaja v skladu 

s Splošnimi pogoji sklada, ki so objavlje-
ni na spletni strani http://www.regionalni-
sklad.si/predpisi

1. Vlagateljice, katerih vloge bodo nepo-
polne, bo komisija v roku do 8 dni od odpi-
ranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zah-
tevanem roku.

2. Vloge, ki jih vlagateljica v roku 8 dni 
od dneva prejema obvestila ne bo dopolnila, 
bodo kot nepopolne zavržene.

3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se 
bodo zavrgle.

4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

5. Vloge, pri katerih vlagateljice nimajo 
poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti 
do sklada, se zavržejo.

6. Komisijo za obravnavo vlog in pripra-
vo predloga za odločanje imenuje direktor 
sklada. Komisija bo enakovredno obrav-
navala vse popolne vloge, ki bodo prispe-
le pravočasno oziroma bodo dopolnjene 
v predpisanem roku.

Komisija opravi strokovni pregled popol-
nih vlog. Popolne vloge pridobijo najmanj 
2 oceni na podlagi pogojev in meril, ki so 
navedeni v javnem razpisu oziroma v razpi-
sni dokumentaciji. Strokovna komisija lahko 
k svojemu delu pritegne zunanje ocenjeval-
ce in strokovnjake iz delovnih področij glede 
na posamezno naravo razpisa. Prednost pri 
izbiri imajo projekti z večjim povprečnim šte-
vilom točk po ocenjevanju. O odpiranju vlog 
in izboru vlagateljic bo komisija vodila zapi-
snik. Podatki iz dokumentacije, ki jih vsebuje 
vloga, so uradna tajnost.

7. V primeru, da je vlog za dodelitev 
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev 
več, kot je na razpolago sredstev, komisija 
za pregled in obravnavo prispelih vlog na 
podlagi vrednotenja projektov oblikuje pred-
nostni vrstni red vlagateljic za dodelitev po-
sojil. Pri tem bodo projekti občin, ki imajo 
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koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak 
ali višji od 1,3, razvrščeni glede na število 
točk, vendar za projekti ostalih občin.

Komisija bo na podlagi iz prejšnjega 
odstavka lahko predlagala odobritev po-
sojil vlagateljicam iz višjega prioritetnega 
razreda v omejeni višini upravičeno za-
prošenega zneska ter v obsegu razpolo-
žljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg poso-
jil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna 
dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge 
vlagateljic, katere ne bodo uvrščene v prio-
ritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih 
sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Vlagateljice bodo o obravnavi vlog pisno 
obveščene z odločbo praviloma v roku do 
60 dni od datuma odpiranja vlog. Za dodeli-
tve višje od 500.000,00 EUR poda soglasje 
tudi Nadzorni svet sklada.

Hkrati z izdano pisno odločbo o dodelitvi 
posojila sklad izda tudi navodilo o načinu 
sklenitve pogodbe o dodeljenih posojilih, ki 
vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe in
– potrebno dokumentacijo za sklenitev 

pogodbe.
8. Zoper odločbo sklada je možna pri-

tožba v roku 8 dni od prejema odločbe. 
O pritožbi zoper odločbo odloča pristojno 
ministrstvo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. NN-12-1996 Ob-4614/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 in 110/11; v nadaljevanju ZJF), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 in 10/12, 
v nadaljevanju EZ), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 in 57/11, 
v nadaljevanju Uredba) in potrjenega Pro-
grama za doseganje prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih z dne 27. 11. 20121 
(v nadaljevanju Program) ter Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 
61/08), BUTAN PLIN družba za distribucijo 
plina, d.d., Ljub ljana, Verovškova ulica 64A, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju sofinancer), 
objavlja

– Energetski zakon (Uradni list RS, 
št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 in 10/12, v na-
daljevanju EZ),

– Uredba o zagotavljanju prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 114/09, 22/10 in 57/11, v nadaljeva-
nju Uredba),

– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09, v nadalje-
vanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08),

– Program za doseganje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih z dne 27. 11. 
2012.

Prijavitelji morajo upoštevati tudi ostalo 
veljavno zakonodajo s področja predmeta 
javnega razpisa.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne 

finančne spodbude za nove naložbe2 prav-
nim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo 
prihranke energije pri končnih odjemalcih 
na območju Republike Slovenije za ukrepe:

1 Odločba o potrditvi programa za iz-
boljšanje energetske učinkovitosti številka 
3600-8/2011-2 z dne 30. 11. 2011.

javni razpis
za nepovratne finančne spodbude  

za ukrepe v večjo energijsko 
učinkovitost pri pravnih osebah  

in podjetnikih v letu 2012  
z oznako 002/2012

1. Sofinancer
Ime in sedež sofinancerja, ki dode-

ljuje nepovratne finančne spodbude na 
podlagi potrjenega programa in v skladu 
uredbo: BUTAN PLIN družba za distri-
bucijo plina, d.d., Ljub ljana, Verovškova 
ulica 64A, 1000 Ljub ljana, e-mail naslov: 
tmedved@butanplin.si, tel. 01/588-98-00, 
faks: 01/588-98-06, direktor: Grm Tomaž, 
kontaktna oseba: Tanja Medved.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega 
razpisa

Pravno podlago za izvedbo predmetne-
ga javnega razpisa predstavljajo:

2 Nova naložba je naložba, za katero 
je izvajalec naložbe investitorju, ki financi-
ra naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal 
ustrezen predračun za dobavo in izvedbo 
enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo 
izvedeni po oddaji vloge za pridobitev ne-
povratne finančne spodbude po tem javnem 
razpisu. 

A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav 
s kondenzacijskimi kotli na plin.

B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav 
z nizkotemperaturnimi kotli na plin.

C. Razširjen energetski pregled objekta.
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju 

URE in OVE se sofinanciranje v okviru javne-
ga razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči 
za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 
9. člena tega pravilnika.

Prijavitelj lahko z eno vlogo smiselno kan-
didira tudi za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude za več posameznih ukrepov, ki 
so predmet javnega poziva.

4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne fi-

nančne spodbude za ukrepe, ki so predmet 
javnega razpisa, znaša 240.000,00 EUR.

Struktura višine sredstev po posameznih 
ukrepih je sledeča:

A. Zamenjava starih ogrevalnih na-
prav s kondenzacijskimi kotli na plin – 
150.000,00 EUR.

B. Zamenjava starih ogrevalnih na-
prav z nizkotemperaturnimi kotli na plin – 
50.000,00 EUR.

C. Razširjen energetski pregled objekta – 
40.000,00 EUR.

Financiranje se izvaja na podlagi she-
me državnih pomoči »Spodbujanje učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč (št. priglasitve 
SA.34281(2012/X)).

5. Višina sofinaciranja
Skupna višina nepovratne finančne spod-

bude v obliki nepovratnih sredstev za izved-
bo posamezne investicije lahko znaša, izra-
ženo v odstotku vrednosti upravičenih stro-
škov investicije, največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja,
– 50 % za mikro/mala podjetja.
Za ukrep A se dodeli največ 250 EUR/MWh 

prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj pro-
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jekti, ki dosegajo več kot 190 MWh prihranka 
energije na leto.

Za ukrep B se dodeli največ 
200 EUR/MWh prihranka, pri čemer so 
upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 
200 MWh prihranka energije na leto.

Za ukrep C se dodeli največ 
5.000,00 EUR, pri čemer se dodeli največ 
8 EUR na m2 uporabne površine objekta.

Višina finančne spodbude za posamezen 
projekt v okviru posameznega namena se 
določi na podlagi v vlogi za dodelitev finanč-
ne spodbude prijavljenih upravičenih stro-
škov ter z upoštevanjem omejitve najvišje 
možne stopnje sofinanciranja. Upravičenec 
mora prispevati lastna sredstva v višini naj-
manj 25 % upravičenih stroškov, ki ne sme-
jo predstavljati javnih sredstev.

Nepovratna finančna spodbuda se upravi-
čencu izplača na osnovi zahtevka za sofinan-
ciranje, s priloženimi originalnimi računi ozi-
roma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi 
listinami, ki izkazujejo nastanek celotne ob-
veznosti upravičenca. Iz specifikacij računov 
mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za 
skladnost z upravičenimi ukrepi opredeljeni-
mi v okviru predmetnega javnega razpisa. 
Zahtevku morajo biti priložena dokazila o pla-
čilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter poro-
čilo o izvedeni investiciji, ki podaja bistvene 
podatke o investiciji. Višina sofinanciranja je 
določena z višino v zahtevku izkazanih upra-
vičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu 
v odobrenem deležu sofinanciranja.

6. Obdobje upravičenosti stroškov
Rok za zaključek investicije je 30. 9. 2013, 

sicer pravica do dodelitve nepovratne finanč-
ne spodbude preneha.

Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge 
na razpis sofinancerja, pri velikih podjetjih 
pa pred prejetjem potrdila o izpolnjevanju 
pogojev iz 8. člena Uredbe ES 800/2008, 
niso upravičeni do sofinanciranja po tem jav-
nem razpisu.

7. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev nepovratnih fi-

nančnih spodbud po tem javnem razpisu so 
pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež 
v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti 
začetno investicijo v projekte učinkovite rabe 
in obnovljive vire energije.

Podjetje za potrebe tega razpisa je podje-
tnik in pravna oseba ne glede na pravni sta-
tus, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja 
s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost 
je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te 
dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z dru-
gimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku 
od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, 
št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 
96/09, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12).

Pri določanju velikosti podjetja se upo-
števajo določila iz Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga 
1: Opredelitev mikro, malih in srednjih pod-
jetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 37). Osnovna 
merila za določanja velikosti so število zapo-
slenih, letni promet in/ali bilančna vsota pod-
jetja. V spodnji tabeli so prikazane osnovne 
vrednosti posameznega merila.

Velikost podjetja Število zaposlenih Letni promet Bilančna vsota

veliko 250 in več več kot 50 mio EUR ali več kot 43 mio EUR

srednje manj kot 250 do 50 mio EUR ali do 43 mio EUR

malo manj kot 50 do 10 mio EUR ali do 10 mio EUR

mikro manj kot 10 do 2 mio EUR ali do 2 mio EUR
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Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje od 
5. do 9. člena Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE. Prijavitelj postane upravičenec, ko 
izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je inve-
sticija potrjena ter je z njim podpisana po-
godba.

V primeru pogodbenega financiranja3 in-
vesticije (odslej pogodbeništvo) je prijavitelj 
v okviru pravil tega javnega razpisa lahko 
tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih 
pogojev:

8. Upravičeni nameni in cilji javnega raz-
pisa

Namen sofinanciranja je zamenjava sta-
rih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi 
in kondenzacijskimi kotli na plin ter izvedba 
energetskih pregledov objektov.

Cilj razpisa je povečana energetska učin-
kovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo so-
dobnemu stanju tehnike, in manjša poraba 
energije v primerjavi s staro vgrajeno opre-
mo (za ukrepa A in B) oziroma ugotavljanje 
možnosti za prihranke energije z organiza-
cijskimi, investicijskimi in drugimi ukrepi (za 
ukrep C).

V investicijski dokumentaciji mora biti 
jasno in nedvoumno razvidno, da gre za 
upravičen namen po tem javnem razpisu 
in, da investicija izpolnjuje vse pogoje, ki so 
zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Za določanje višine prihrankov se upo-
rabljajo normativi v skladu s Pravilnikom 
o metodah za določanje prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov 
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje 
učinkovitosti rabe energije in večjo upora-
bo obnovljivih virov energije, ki so skladne 
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, 
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripra-
vljenim skladno z zahtevami in smernicami 
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Mini-
strstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: 
metodologija IJS; dostopna na http://www.
ijs.si/), ter meritve, ki temeljijo na spremlja-
nju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki 
je bila del potrjenega programa za izvajanje 
tega javnega razpisa.

9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški za dobavo 

in vgradnjo energetsko učinkovite opreme 
in naprav oziroma energetskih storitev, ki 
so kot ukrepi določeni v okviru predmetnega 
javnega razpisa.

A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav 
na kondenzacijski kotel na plin

Pravica do spodbude bo dodeljena na 
podlagi veljavnega predračuna za nakup 
kondenzacijskih plinskih kotlov z izkoristki 
nad 104 % za potrebe centralnega ogre-
vanja.

Priznani stroški za:
– zamenjavo temostatskega regulatorja,
– namestitev plinskega kotla in zagon,
– predelava obstoječega ali izdelava no-

vega priključka za dovod zraka in odvod 
dimnih plinov,

– nabava in vgradnja povezav potreb-
ne za povezavo do energetskega trošila in 
ustrezne krmilne opreme,

– tesnilni in spojni material
in ne vključujejo pa elementov razvoda 

ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, 
ploskovno ogrevanje ipd.).

B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav- 
nizkotemperaturnih kotlov na plin

Pravica do spodbude bo dodeljena na 
podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki 
vključuje nakup nizkotemperaturnih plinskih 
kotlov z izkoristki nad 93 % za potrebe cen-
tralnega ogrevanja.

Priznani stroški za:
– zamenjavo termostatskega regulatorja,
– namestitev plinskega kotla in zagon,
– predelavo obstoječega ali izdelava no-

vega priključka za dovod zraka in odvod 
dimnih plinov,

– nabava in vgradnja infrastrukture po-
trebne za povezavo d energetskega trošila 
in ustrezne krmilne opreme,

3 Pogodbeno zagotavljanje prihranka ener-
gije je pogodbeni odnos med izvajalcem in 
naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe učin-
kovite rabe energije na vseh področjih rabe 
energije v objektih in napravah naročnika, kjer 
se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obli-
ki deleža v doseženih prihrankih stroškov za 
energijo.

– sklenjena mora biti dolgoročna pogod-
ba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavlja-
nju prihrankov energije med pogodbenima 
strankama;

– ekonomski izračun, predstavljen v in-
vesticijski dokumentaciji, mora biti izdelan 
v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja 
sofinanciranja. Investicijska dokumentaci-
ja mora biti na straneh, kjer sta analizirani 
obe varianti, podpisan s strani pooblašče-
nega predstavnika naročnika.

Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki 
pro izvaja naprave ali komponente naprav, 
ki so del investicije.

Sredstev na tem javnem razpisu ne more 
pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve 
pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma 
projekta, prepovedano sodelovanje na raz-
pisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak 
prijavitelj, bo zavrnjena.

Državne pomoči se ne dodeli za inve-
sticije v dejavnosti opredeljene v tretjem in 
četrtem odstavku 5. člena Pravilnika o spod-
bujanju URE in OVE.

Na razpisu ne morejo sodelovati pod-
jetja, ki:

– prijavijo projekt za isti namen, kateri že 
vsebuje elemente državnih pomoči in je že 
sofinanciran iz drugih sredstev državnega, 
lokalnega ali EU proračuna in če skupna 
višina prejetih sredstev iz tega naslova pre-
sega najvišje dovoljene višine sofinancira-
nja, ki jo določijo pravila s področja državnih 
pomoči,

– so insolventna,
– so v stanju kapitalske neustreznosti 

po 11. členu Zakona o finančnem poslova-
nju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 
40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 
87/11 in 23/12, v nadaljevanju ZFPPIPP),

– ob oddaji vloge za dodelitev nepo-
vratne finančne spodbude prejemajo ali so 
v postopku pridobivanja finančne pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah,

– je zoper njih uveden postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali postopek 
likvidacije,

– imajo neporavnane obveznosti do Re-
publike Slovenije,

– so navedena v seznamu podjetij, s ka-
terimi državne institucije ne smejo poslovati 
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje 
korupcije,

– so ob oddaji vloge za dodelitev spod-
bude v postopku pridobivanja finančne po-
moči ali prejema pomoč za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah.

– tesnilni in spojni material,
ne vključujejo pa elementov razvoda 

ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, 
ploskovno ogrevanje,...).

C. Razširjen energetski pregled objekta
Kot upravičeni se štejejo stroški za iz-

vedbo razširjenega energetskega pregle-
da objekta in izdelavo ustreznega poročila 
s posnetkom stanja in priporočili za ukrepe 
energetske sanacije.

Neupravičeni stroški so:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so 

višji od podanih omejitev upravičenih stro-
škov,

– izdelava projektne in investicijske do-
kumentacije,

– stroški nadzora izvedbe projekta, ki 
presegajo delež priznanih upravičenih stro-
škov,

– stroški demontaže opreme in odstra-
njevanja starih naprav,

– postavitev nove ali gradnja nadome-
stne pomožne opreme (drogovi, konzole, 
nove instalacije pri razsvetljavi),

– izboljšave, ki so predmet rednega vzdr-
ževanja (npr. odprava puščanja zraka sis-
temov za pripravo komprimiranega zraka),

– DDV, davek na promet nepremičnin in 
drugi davki,

– naprave ali deli naprav, ki so financi-
rane na lizing,

– stroški najemanja kreditov, zavarovanj 
in upravnega postopka, priprave vloge itd.

Neupravičeni stroški pri vseh projek-
tih so predvsem: dokumentirani upraviče-
ni stroški, ki so višji od podanih omejitev 
upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso 
navedeni kot upravičeni stroški ter davek 
na dodano vrednost (DDV) in drugi davki.

Stavbe, naprav in opreme, ki je bila pred-
met finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti 
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu 
finančne spodbude. Sofinanciranje ali dode-
litev nepovratnih sredstev ne bo odobreno 
za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav 
in prototipnih naprav.

Finančno spodbudo je mogoče dodeliti 
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za 
dodelitev finančne spodbude pred začetkom 
izvajanja naložbe. Investitor pred kandidira-
njem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbe-
nih, obrtniških in drugih del, ki so predmet 
finančne spodbude.

Pri projektih, za katere izvedbo je po-
trebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je 
potrebno sofinancerju posredovati le-to naj-
kasneje v roku, postavljenem za dopolnitev 
vloge. Kolikor vlagatelj ne izpolni navede-
nih pogojev, je navedeno razlog za izločitev 
vloge.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredo-
vane po tem datumu, niso več mogoča, ra-
zen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno 
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

10. Pogoji za dodelitev
Splošni pogoji
I. Predmet investicije mora biti skladen 

s predmetom javnega razpisa in določili 
javnega razpisa in razpisne dokumentaci-
je. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, 
Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter 
drugo veljavno zakonodajo.

II. Investicija mora imeti vnaprej določe-
no trajanje (rok za izvedbo je najkasneje do 
30. 9. 2013) ter določen začetek in konec.

III. Investicija mora imeti zaključeno fi-
nančno konstrukcijo. Kolikor finančna kon-
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strukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga za-
vrne.

IV. Vloga za dodelitev nepovratne finanč-
ne spodbude mora biti predložena v skladu 
z zahtevami javnega razpisa in razpisne do-
kumentacije. Razpisna dokumentacija na-
tančno določa vsebino vloge in izhodišča 
za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse 
priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, iz-
kazovati morajo identične podatke za inve-
sticijo, ki je predmet prijave na javni razpis.

V. Investicije se izvajajo v skladu z ve-
ljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

VI. Vloga mora biti v celoti izdelana v slo-
venskem jeziku.

VII. Veliko podjetje mora v projektu ali 
drugem dokumentu dodatno izkazati še:

a) bistveno razširitev velikosti projekta 
zaradi pomoči ali

b) bistveno razširitev obsega projekta za-
radi pomoči ali

c) bistveno povečanje skupnega zneska, 
potrebnega za izvedbo projekta zaradi do-
deljene pomoči ali

d) da projekt kot tak v zadevni regiji, ki 
prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč 
ne bi bila dodeljena.

VIII. Prijavitelj mora predložiti podpisano 
izjavo:

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino 
javnega razpisa za »Nepovratne finanč-
ne spodbude za ukrepe v večjo energijsko 
učinkovitost pri pravnih osebah in podjetni-
kih v letu 2012« številka 001/2012,

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju,

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale 
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posa-
mezne investicije, neupoštevanja veljavne 
zakonodaje in navodil v vseh postopkih iz-
vajanja investicije ali če delež sofinanciranja 
investicije preseže maksimalno dovoljeno 
stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno 
objavo imena investicije, naziva upravičen-
ca in zneska javnih sredstev, ki so bila do-
deljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– o skupnem znesku že prejete »de mi-
nimis« pomoči v obdobju zadnjih treh pro-
računskih let,

– da investicije pred vložitvijo vloge ali 
v primeru velikega podjetja pred izdajo po-
trdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive s skupnim trgom z upo-
rabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljeva-
nju: Uredba EK 800/2008) ni začel izvajati,

– da projekt, ki je predmet tega javne-
ga razpisa, ne bo ustvarjal prihodkov od 
projekta.

Za vse navedbe v izjavi velja, da lahko 
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju ter zah-
teva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do vračila.

Posebni pogoji
I. Za investicije mora biti izdelana in 

s strani odgovorne osebe prijavitelja potr-
jena investicijska dokumentacija, izdelana 
ob smiselni uporabi Uredbe o enotni meto-
dologiji za pripravo in obravnavo investicij-

ske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).

II. Iz investicijske dokumentacije mora 
biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in iz-
vedbi investicije upoštevana naslednja izho-
dišča varstva okolja:

– učinkovitost izrabe naravnih virov 
(energetska učinkovitost, učinkovita raba 
surovin),

– okoljska učinkovitost (uporaba najbolj-
ših razpoložljivih tehnik, uporaba referenč-
nih dokumentov, nadzor tveganj, recikliranje 
in odlaganje odpadkov),

– zmanjševanje vplivov na okolje (izdela-
va poročila o vplivih na okolje oziroma stro-
kovnih ocen vplivov na okolje za posege, 
kjer je to potrebno).

III. Iz tehničnih specifikacij (oz. razpisne 
dokumentacije) za naročilo opreme, ki je pri-
loga in sestavni del investicijske dokumen-
tacije, morajo biti jasno razvidne zahteve za 
skladnost z upravičenimi nameni razpisa.

IV. Nepovratne finančne spodbude lahko 
pridobijo prijavitelji, zoper katere ni s prav-
nomočno odločbo sodišča začet stečajni 
postopek, postopek prisilne poravnave ali 
likvidacije.

V. Sofinanciranje investicije predsta-
vlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom 
o URE in OVE. Izvedba projekta, t.j. pričetek 
gradnje oziroma obvezno naročanje opre-
me, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na 
razpis sofinancerja, razen za velika podjetja, 
kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo 
šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju po-
gojev iz 8. člena Uredbe EK 800/2008. Če 
se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz 
tega odstavka, celoten projekt ne bo upravi-
čen do pomoči. Prijavitelj se mora ne glede 
na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati 
dejstva, da obstaja možnost, da njegova 
vloga ne bo odobrena.

VI. Oddaja naročil
Prijavitelj mora upoštevati načelo zagota-

vljanja konkurence med ponudniki ter skrb-
nega gospodarja. Za naročila blaga in sto-
ritev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR 
brez DDV oziroma 40.000 EUR brez DDV 
za naročila gradenj je potrebno pridobiti 
najmanj 3 ponudbe. Ponudbe predstavljajo 
del dokumentacije o investiciji. V primeru 
neupoštevanja tega načela lahko pride do 
zavrnitve zahtevka. V primeru, da ni mogoče 
pridobiti več kot eno ponudbo, je upraviče-
nec dolžan priložiti pisno obrazložitev.

Upravičenci, ki so zavezanci po zakonu, 
ki ureja javno naročanje, naročila oddajo 
skladno z veljavnim zakonom o javnem na-
ročanju.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred 
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofi-
nanciranju. Kolikor se v kateri izmed našte-
tih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

Tehnični pogoji
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 

tem razpisu morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

Za ukrep A
– izkoristek posameznega novega kon-

denzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči 
mora biti večji ali enak 104 %. Izpolnjevanje 
pogoja se dokazuje s predložitvijo tehnične 
dokumentacije oziroma certifikata za predla-
gano napravo;

– pravica do finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo enega ali več novih kon-
denzacijskih kotlov na UNP ali zemeljski 

plin v kotlovnico, in sicer pri nadomestitvi 
zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna 
goriva (kurilna olja, mazut ali premog) ali 
UNP, s kotli na zemeljski plin ali UNP za lo-
kacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo;

– v primeru kotla na obnovljiv vir energije 
zamenjava s plinskim kotlom ni dovoljena;

– mogoča je namestitev plinskega kotla, 
pri čemer morajo biti upoštevane vse teh-
nične omejitve in varnostni standardi, kar 
prijavitelji izkazujejo v projektni in investicij-
ski dokumentaciji.

Za ukrep B
– nizkotemperaturne kotle se lahko vgra-

juje v primeru, kadar tehnološke značilnosti 
omejujejo umestitev kondenzacijskih kotlov 
(navedeno mora biti razvidno iz investicijske 
dokumentacije);

– izkoristek posameznega novega niz-
kotemperaturnega kotla pri nazivni toplotni 
moči mora biti večji ali enak 93 %, pri čemer 
morajo imeti gorilniki možnost modulacijske-
ga delovanja ali frekvenčne regulacije ali 
njune kombinacije;

– pravica do finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo enega ali več novih nizko-
temperaturnih kotlov, na UNP ali zemeljski 
plin v kotlovnico, in sicer pri nadomestitvi 
zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna 
goriva (kurilna olja, mazut ali premog) ali 
UNP, s kotli na zemeljski plin ali UNP za lo-
kacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo;

– v primeru kotla na obnovljiv vir energije 
zamenjava s plinskim kotlom ni dovoljena;

– mogoča je namestitev plinskega kotla, 
pri čemer morajo biti upoštevane vse teh-
nične omejitve in varnostni standardi, kar 
prijavitelji izkazujejo v projektni in investicij-
ski dokumentaciji.

Za ukrep C
Program dela, izvedba energetskega 

pregleda in končno poročilo o izvedenem 
energetskem pregledu morajo biti v skladu 
z Metodologijo izdelave energetskega pre-
gleda, avgust 2007 (v nadaljevanju: Meto-
dologija) in Navodilom za izdelavo poročila 
o izvedenem energetskem pregledu (Priloga 
k Vzorcu pogodbe o sofinanciranju). Končno 
poročilo o izvedenem energetskem pregle-
du predstavljata poročilo v obliki in obsegu, 
kot ga zahteva Metodologija, in predstavitev 
energetskega pregleda v obliki, kot je pred-
pisana v Navodilu za izdelavo poročila o iz-
vedenem energetskem pregledu.

11. Merila za izbiro investicij
Nepovratna finančna spodbuda se do-

deli le za ukrepe, ki izpolnjujejo pogoje tega 
razpisa.

Spodbuda bo dodeljena vlagateljem, ki 
so oddali popolne vloge.

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vr-
stnem redu prejema popolne vloge. Vlaga-
teljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso 
razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za 
posamezen namen. Vlogam, ki so prejete 
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v ena-
kih deležih glede na upravičene stroške.

12. Postopek obravnave vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vlo-

ge se bodo odpirale po zaporedju preje-
ma. Datumi odpiranj so 8. 11. 2012, 15. 11. 
2012, 22. 11. 2012 in 30. 11. 2012.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvr-
ščene vse pravilno označene in zapečate-
ne vloge, ki bodo ne glede na način dosta-
ve prispele na naslov sofinancerja zadnji 
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delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, 
najkasneje do 12. ure. Vloge, ki bodo pri-
spele na naslov sofinancerja kasneje, bodo 
uvrščene na naslednje odpiranje vlog ozi-
roma bodo zavržene, če bodo na tem od-
piranju razdeljena vsa razpisana sredstva. 
Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju 
sredstev upošteval razpoložljiva razpisana 
sredstva.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo po-
tekalo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, 
katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopol-
niti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno 
ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. 
Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi 
se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali 
del. Vse popolne vloge bodo obravnavane 
ob upoštevanju razpisnih pogojev in me-
ril. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena 
pravica do nepovratne finančne spodbude 
s sklepom zakonitega zastopnika sofinan-
cerja na predlog strokovne komisije.

Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na 
posameznem odpiranju vlog obveščeni 
v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Sofinancer in upravičenec bosta sklenila 
pogodbo o sofinanciranju investicije na pod-
lagi sklepa o odobritvi sofinanciranja.

Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dode-
litvi pravice do nepovratne finančne spod-
bude, bodo morali v roku 8 dni od prejema 
sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se 
bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev 
nepovratne finančne spodbude.

Zoper sklep ima prijavitelj pravico vložiti 
pritožbo v osmih dneh od prejema sklepa. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti postavljena merila za 
obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministr-
stvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, 
ki jim je dodeljena pravica do nepovratne 
finančne spodbude.

Sofinancer ima pravico kadarkoli po 
prejetju vloge za dodelitev nepovratne fi-
nančne spodbude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug način preveriti 
namensko porabo nepovratnih sredstev ter 
skladnost dokumentacije in izvedbe nalož-
be z določili javnega razpisa in drugimi ve-
ljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja pre-
povedi odtujitve predmeta sofinanciranja. 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev in kršitev predpisov in določil po-
godbe o dodelitvi pravice do nepovratne fi-
nančne spodbude je prejemnik nepovratne 
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

13. Izplačilo dodeljenih finančnih spod-
bud

Finančna spodbuda bo izplačana preje-
mniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podla-
gi sklenjene pogodbe za namene, izvedene 
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer 
po predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda bo prejemniku izpla-
čana po predložitvi vseh dokazil o zaključku 
projekta, ki vključujejo:

– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca 

s popisom del in materiala za celoten ob-
seg projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje ali-
neje,

– končno poročilo,

– fotografije izvedenega stanja ter konč-
no poročilo izvedenega namena s predvi-
denimi prihranki energije (za ukrepa A in B).

Znesek izplačila se uskladi s predlože-
nim računom izvajalca ob upoštevanju raz-
pisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh 
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o za-
ključku naložbe na osebni bančni račun pre-
jemnika.

14. Rok in način prijave
Vse zainteresirane prijavitelje vabimo 

k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripra-
vljena v skladu z razpisno dokumentacijo, 
ki je brezplačno dostopna na spletni strani 
sofinancerja: www.butanplin.si.

Razpisna dokumentacija se lahko naroči 
tudi po telefonu številka 01/588-98-00, ali 
s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov 
BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, 
d.d., Ljub ljana, Verovškova ulica 64A, 1000 
Ljub ljana ali na e-naslov tmedved@butan-
plin.si ali po faksu 01/588-98-06, do objave 
zaključka javnega razpisa.

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni raz-
pis od dneva objave v Uradnem listu RS 
dalje. Javni razpis velja do objave zaključka 
javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar 
najkasneje do 30. 11. 2012.

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse do-
kumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zah-
tevami razpisne dokumentacije, v sloven-
skem jeziku. Vloga mora biti oddana v za-
pečateni ovojnici, ki mora biti opremljena in 
označena tako, da je na ovojnici navedeno:

– Vloga – Ne odpiraj;
– naziv razpisa;
– ime in točen naslov vlagatelja.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice 

ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo 
sofinancer vrnil pošiljatelju.

Kolikor vlagatelj vlogo pošilja po pošti, jo 
pošlje na naslov: BUTAN PLIN d.d., Verov-
škova ulica 64a, 1000 Ljub ljana.

Kolikor vlagatelj vlogo dostavi osebno, jo 
odda na naslovu: BUTAN PLIN d.d., Verov-
škova ulica 64a, 1000 Ljub ljana (receptor na 
sedežu podjetja).

Dodatne informacije o razpisu so na voljo 
na e-naslovu: tmedved@butanplin.si. Vpra-
šanja je potrebno poslati najkasneje šest 
delovnih dni pred končnim rokom za oddajo 
vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na zgoraj 
navedeni spletni strani sofinancerja.

BUTAN PLIN  
družba za distribucijo plina, d.d.,  

Ljub ljana

Št. 1/12 Ob-4564/12
Na podlagi 33. člena Pravilnika o po-

gojih, merilih in postopku za razporeditev 
sredstev Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; 
v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport 
(v nadaljevanju: fundacija) objavlja

javni razpis
Fundacije za šport  

za sofinanciranje športnih dejavnosti, 
raziskovanja in razvoja športa ter 
založništva v športu v letu 2013

1. Predmet razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje izva-
jalcev programov športnih dejavnosti, raz-
iskovanja in razvoja športa ter založništva 
v športu, v okvirni višini 8.190.000 EUR, 
in sicer:

– športne dejavnosti: 7.020.000 EUR, 
od tega:

a) za dejavnosti vrhunskega športa – 
programe reprezentanc: 2.749.500 EUR,

b) za dejavnosti športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport – programe reprezentanc: 
2.749.500 EUR,

c) za dejavnosti interesne športne vzgoje 
otrok in mladine, športne dejavnosti študen-
tov in športno rekreacijo: 963.530 EUR,

d) za druge programe dejavnosti infor-
miranja in promocije o športno rekreativnih 
dejavnostih na regionalnem ali širšem po-
dročju in muzejsko dejavnost na področju 
športa: 206.470 EUR,

e) za neposredne potrebe vrhunskih 
športnikov: 351.000 EUR,

– raziskovanje in razvoj športa: za de-
javnosti raziskovanja in razvoja športa, za 
nakup tehnologij, za spremljanje in razvoj 
športne vadbe, za znanstvene in strokovne 
raziskovalne projekte in druge programe ra-
zvoja športa: 994.500 EUR,

– založništvo v športu: za revije ali knjige 
s strokovnimi vsebinami, za revije namenje-
ne otrokom in mladini, za znanstvene revi-
je, ki uresničujejo javni interes na področju 
športa ter za strokovne internetne vsebine: 
175.500 EUR.

2. Pogoji in merila sofinanciranja:
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne 

osebe javnega ali zasebnega prava in za-
sebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje 
za izvajanje dejavnosti na področju športa. 
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so dolo-
čeni v pravilniku.

Prednost pri izboru imajo programi zdru-
ženj oziroma zvez športnih organizacij, 
sledijo pa programi drugih prosilcev ne-
pridobitnega značaja, ki delujejo v javnem 
interesu na področju športa. Med prosilci, ki 
so že prejeli sredstva fundacije, imajo pred-
nost pri izboru programi tistih prosilcev, ki 
so uspešno realizirali dodeljena sredstva 
fundacije.

Opozorilo: nacionalne panožne športne 
zveze, ki kandidirajo na področju D1 in D2, 
morajo s svojimi vlogami kandidirati po pa-
nogah.

Vrednotenje programov se opravi na 
podlagi metodologij za posamezna podro-
čja, ki točkovno opredeljujejo posamezna 
merila. Metodologije za vrednotenje progra-
mov so določene v pravilniku.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki 
se izberejo skladno s pogoji in merili, dolo-
čenimi v pravilniku, fundacija sklene pogod-
be o sofinanciranju, v katerih se natančno 
opredeli namen, za katerega so bila dode-
ljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, 
načrt financiranja, pogoje za koriščenje do-
deljenih sredstev in druge načine za nadzor 
nad namensko porabo sredstev. Izvajalci 
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva na-
mensko in smotrno, v skladu s posredova-
no razpisno dokumentacijo in odločbo sveta 
fundacije. Če izvedeni program odstopa od 
kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi 
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji 
vrednotenja in financiranja, za več kot 25 % 
vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmer-
nem deležu zmanjšanja programa zniža 
sredstva za program.

Fundacija pogodbeno odobrena sred-
stva izplačuje izvajalcem skladno z določili 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer 
na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov 
za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene ne-
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upravičene stroške sofinanciranega pro-
grama odštela od predloženih stroškov pri 
vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala 
višino zahtevka za izplačilo.

Izvajalci letnega programa fundacije, 
s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju, morajo vzpostaviti oziroma za-
gotoviti takšen način vodenja računovodskih 
evidenc, da bodo javna sredstva na prihod-
kovni in odhodkovni strani razvidna za vsak 
sofinancirani program.

V primeru nenačrtovanih prilivov sred-
stev fundacije lahko fundacija na podlagi 
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega 
programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva 

na spletnih straneh fundacije http://www.fun-
dacijazasport.org obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2013 – D1: prijavni obra-

zec za programe na področju dejavnosti vr-
hunskega športa – programov reprezentanc 
(D1),

– obrazec FŠO 2013 – D2: prijavni obra-
zec za programe na področju dejavnosti 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport – programov 
reprezentanc (D2),

– obrazec FŠO 2013 – D3: prijavni obra-
zec za programe na področju dejavnosti 
interesne športne vzgoje otrok in mladine, 
športne dejavnosti študentov in športno re-
kreacijo (D3),

– obrazec FŠO 2013 – D4: prijavni obra-
zec za programe na področju drugih pro-
gramov (D4),

– obrazec FŠO 2013 – D5: prijavni obra-
zec za programe na področju neposrednih 
potreb vrhunskih športnikov (D5),

– obrazec FŠO 2013 – RR: prijavni obra-
zec za programe na področju raziskovanja 
in razvoja športa (RR),

– obrazec FŠO 2013 – Z: prijavni obra-
zec za programe na področju založništva 
v športu (Z),

– vzorce pogodb na posameznih podro-
čjih sofinanciranja fundacije.

4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva 

fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijav-
ne obrazce obvezno izpolnijo preko sple-
tnih strani fundacije http://www.fundacijaza-
sport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih 
obrazcev preko spletne aplikacije je podrob-
neje opisan na spletnih straneh fundacije. 
Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavi-
telji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce 
žigosa in podpiše pooblaščena oseba pri-
javitelja.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko 
spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano 
vlogo na javni razpis poslati tudi s pripo-
ročeno pošiljko po pošti ali oddati osebno 
na naslov: fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 28. 11. 2012. 
Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravo-
časno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vloge oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih 
fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predlo-
žena fundaciji ali oddana na pošti kot pri-
poročena pošiljka v zapečateni ovojnici, na 
kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba prijavitelja (naziv in polni na-
slov prijavitelja),

– navedba fundacije (naziv in polni na-
slov fundacije),

– pripis “Ne odpiraj-vloga za javni raz-
pis” in

– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno odda-

ti elektronsko vlogo (preko spletne aplikaci-
je) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici!

5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na 

ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne 
dokumentacije ter mora vsebovati vse zah-
tevane priloge in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji.

Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse 
obvezne sestavine, ki jih določa besedilo 
javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi 
vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu v danem 
roku dopolnil.

Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 

obrazec FŠO 2013 za področje, na katerem 
kandidira prijavitelj.

6. Informiranje prijaviteljev: vse informa-
cije so na voljo na spletnih straneh fundaci-
je. Za dodatne informacije lahko zainteresi-
rani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na 
naslov fundacije ali prek elektronske pošte 
na naslov info@fundacijazasport.org oziro-
ma ustno na tel. 01/236-25-22, v času ura-
dnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik 
Hrvat.

7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 

15 dni po končanem razpisnem roku odpre 
pravočasno prejete vloge za sredstva funda-
cije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne 
pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija 
izdela zapisnik. Nepravočasno prejete vloge 
razpisna komisija s sklepom zavrže. Pro-
silce za sofinanciranje programov, katerih 
vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, 
razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni 
odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem 
roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna ko-
misija s sklepom zavrže vlogo.

Popolne vloge vrednotijo stalne strokov-
ne komisije fundacije po metodologijah, ki 
izhajajo iz pravilnika. Med vrednotenjem 
vlog lahko stalne strokovne komisije od pro-
silcev zahtevajo dodatne informacije, po-
datke in neodvisna strokovna mnenja. Če 
prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne 
dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna 
komisija pripravi predlog za razdelitev sred-
stev na osnovi znanih podatkov.

Stalne strokovne komisije fundacije pri-
pravijo predloge razdelitve sredstev po po-
sameznih področjih letnega programa do 
31. 1. 2013. Na podlagi predlogov stalnih 
strokovnih komisij svet fundacije sprejme 
sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem naj-
kasneje do 28. 2. 2013.

Na odločitev sveta fundacije o razporedi-
tvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba 
v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pri-
tožbah odloči komisija za pritožbe, v roku 
30 dni.

8. Obveščanje o rezultatih javnega raz-
pisa

Rezultati javnega razpisa so informaci-
je javnega značaja in bodo objavljeni na 
spletnih straneh fundacije, po sprejemu do-
končnih odločitev o pritožbah. Oddaja vloge 
pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vse-
bino javnega razpisa in da se z njo strinja. 
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo 
vloge na javni razpis strinja z javno objavo 

podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih 
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o prijavitelju oziroma upravičencu do sred-
stev, o programu ter o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, 
ki ureja dostop do informacij javnega zna-
čaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije 
javnega značaja, razen tistih (posameznih 
podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil 
kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

Št. 1/12 Ob-4565/12
Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika 

o pogojih, merilih in postopku za razporedi-
tev sredstev Fundacije za financiranje špor-
tnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolni-
tve; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za 
šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja:

javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje 

gradnje športnih objektov  
v letih 2013, 2014 in 2015

1. Predmet razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajal-
cev programov za gradnjo športnih objektov 
v okvirni višini 3.510.000 EUR, in sicer:

– v letu 2013 se razpiše: 2.507.142 EUR;
– v letu 2014 se razpiše: 501.429 EUR;
– v letu 2015 se razpiše: 501.429 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne 

osebe javnega ali zasebnega prava in za-
sebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za 
izvajanje dejavnosti na področju športa in so 
lastniki športnih objektov oziroma investitorji 
del na športnih objektih. Pogoji za sofinan-
ciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.

Prednost pri izboru imajo programi zdru-
ženj oziroma zvez športnih organizacij, sle-
dijo pa programi drugih prosilcev nepridobi-
tnega značaja, ki delujejo v javnem interesu 
na področju športa. Med prosilci, ki so že 
prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri 
izboru programi tistih prosilcev, ki so uspe-
šno realizirali dodeljena sredstva fundacije.

Vrednotenje programov se opravi na 
podlagi metodologije za področje gradnje 
športnih objektov, ki točkovno opredeljuje 
posamezna merila. Metodologija za vredno-
tenje programov s področja gradnje športnih 
objektov je določena v pravilniku.

Sredstva za gradnjo športnih objektov, 
ki jih namenja fundacija, lahko pri investi-
cijah, katerih predračunska vrednost pre-
sega 62.500 eurov, predstavljajo največ 
30 % predračunske vrednosti celotne inve-
sticije. Pri malih investicijah, katerih predra-
čunska vrednost ne presega 62.500 eurov, 
pa lahko sredstva fundacije predstavljajo 
največ 50 % predračunske vrednosti celo-
tne investicije.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki 
se izberejo skladno s pogoji in merili, dolo-
čenimi v pravilniku, fundacija sklene pogod-
be o sofinanciranju, v katerih se natančno 
opredeli namen, za katerega so bila dode-
ljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, 
načrt financiranja, pogoje za koriščenje do-
deljenih sredstev in druge načine za nadzor 
nad namensko porabo sredstev. Izvajalci 
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva na-
mensko in smotrno v skladu s posredovano 
razpisno dokumentacijo in odločbo sveta 
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fundacije. Če izvedeni program odstopa od 
kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi 
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji 
vrednotenja in financiranja, za več kot 25 % 
vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmer-
nem deležu zmanjšanja programa zniža 
sredstva za program.

Fundacija pogodbeno odobrena sred-
stva izplačuje izvajalcem skladno z določili 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer 
na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov 
za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene ne-
upravičene stroške sofinanciranega pro-
grama odštela od predloženih stroškov pri 
vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala 
višino zahtevka za izplačilo.

Izvajalci letnega programa fundacije, 
s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju, morajo vzpostaviti oziroma za-
gotoviti takšen način vodenja računovodskih 
evidenc, da bodo javna sredstva na prihod-
kovni in odhodkovni strani razvidna za vsak 
sofinancirani program.

V primeru nenačrtovanih prilivov sred-
stev fundacije lahko fundacija na podlagi 
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega 
programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva 

na spletnih straneh fundacije http://www.fun-
dacijazasport.org obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2013 – O: prijavni obra-

zec za programe na področju gradnje špor-
tnih objektov,

– vzorec pogodbe o sofinanciranju gra-
dnje športnih objektov.

4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva 

fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijav-
ne obrazce obvezno izpolnijo preko sple-
tnih strani fundacije http://www.fundacijaza-
sport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih 
obrazcev preko spletne aplikacije je podrob-
neje opisan na spletnih straneh fundacije. 
Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji 
natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa 
in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko 
spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano 
vlogo na javni razpis poslati tudi s priporo-
čeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na 
naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 28. 11. 2012. 
Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravo-
časno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vloge oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih 
fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predlo-
žena fundaciji ali oddana na pošti kot pri-
poročena pošiljka v zapečateni ovojnici, na 
kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba prijavitelja (naziv in polni na-
slov prijavitelja),

– navedba fundacije (naziv in polni na-
slov fundacije),

– pripis “Ne odpiraj – Vloga za javni raz-
pis” in

– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno odda-

ti elektronsko vlogo (preko spletne aplikaci-
je) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici.

5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na 

ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne 

dokumentacije ter mora vsebovati vse zah-
tevane priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popol-
na, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih 
določa besedilo javnega razpisa, za popol-
no pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj 
po pozivu v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijav-

ni obrazec FŠO 2013 za področje gradnje 
športnih objektov, skupaj z obveznimi pri-
logami.

6. Informiranje kandidatov: vse informa-
cije so na voljo na spletnih straneh fundaci-
je. Za dodatne informacije lahko zainteresi-
rani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na 
naslov fundacije ali prek elektronske pošte 
na naslov info@fundacijazasport.org oziro-
ma ustno na tel. 01/236-25-22, v času ura-
dnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik 
Hrvat.

7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 

15 dni po končanem razpisnem roku od-
pre pravočasno prejete vloge za sredstva 
fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo 
razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpi-
sna komisija izdela zapisnik. Nepravočasno 
prejete vloge razpisna komisija s sklepom 
zavrže. Prosilce za sofinanciranje progra-
mov, katerih vloge so nepopolne oziroma 
nerazumljive, razpisna komisija pozove, da 
v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če 
prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne od-
pravi, razpisna komisija s sklepom zavrže 
vlogo.

Popolne vloge vrednoti stalna strokovna 
komisija fundacije po metodologiji, ki izhaja 
iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lah-
ko stalna strokovna komisija od prosilcev 
zahteva dodatne informacije, podatke in 
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec 
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi 
v zahtevanih rokih, stalna strokovna komi-
sija pripravi predlog za razdelitev sredstev 
na osnovi znanih podatkov.

Stalna strokovna komisija fundacije pri-
pravi predlog razdelitve sredstev do 31. 1. 
2013. Na podlagi predlogov stalne strokov-
ne komisije svet fundacije sprejme sklep 
o razporeditvi sredstev izvajalcem najka-
sneje do 28. 2. 2013.

Na odločitev sveta fundacije o razpore-
ditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pri-
tožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. 
O pritožbah odloči komisija za pritožbe, 
v roku 30 dni.

8. Obveščanje o rezultatih javnega raz-
pisa: rezultati javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na 
spletnih straneh fundacije, po sprejemu do-
končnih odločitev o pritožbah. Oddaja vloge 
pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vse-
bino javnega razpisa in da se z njo strinja. 
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo 
vloge na javni razpis strinja z javno obja-
vo podatkov o odobrenih in izplačanih de-
narnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni 
podatki o prijavitelju oziroma upravičencu 
do sredstev, o programu ter o odobrenih 
in izplačanih denarnih sredstvih, skladno 
z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, in zakonom, ki ureja var-
stvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog 
so informacije javnega značaja, razen tistih 
(posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj 
posebej označil kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

Št. 341-2/2012-6 Ob-4554/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08), Odloka o proračunu Ob-
čine Komen za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 25/11, 107/11), Odloka o porabi konce-
sijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo v Občini Komen (Uradni list RS, 
št. 79/11) v povezavi z 29. členom Zakona 
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US in 17/08), Občina Komen 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov in vla-
ganj v naravne vire za naslednje ukrepe:

– Biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih 

jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje robov, pa-

sišč in remiz,
– nakup sadja ter zaščita avtohtonih 

in rastišču primernih plodonosnih grmovnih 
in drevesnih vrst,

– postavitev in vzdrževanje gnezdnic 
in umetnih dupel,

– Biotehnične ukrepe:
– obdelovanje krmnih in predeloval-

nih njiv,
– Ostale ukrepe:

– nabava preventivnih zaščitnih sred-
stev za preprečevanje škode od divjadi,

– izobraževanja in obveščanja obča-
nov o stanju in odnosu do gozdnih živali ter 
o gozdnem bontonu,

– drugi ukrepi varstva okolja in na-
rave.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu 
s koncesijsko pogodbo za trajnostno go-
spodarjenje z divjadjo, programi in načrti 
upravljanja z divjadjo, predpisi s področja 
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– je v Republiki Sloveniji registriran kot 
lovska družina,

– ima sklenjeno veljavno koncesijsko 
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo za lovišče, ki leži v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaju ali likvidacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vla-
gatelj prejeme sorazmerni del sredstev gle-
de na lovno površino lovišča, ki leži v občini 
oziroma so sredstva enaka sorazmernemu 
delu vplačane koncesijske dajatve. V prime-
ru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek 
sredstev enakomerno porazdeli med izbra-
ne vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 
1.997,78 EUR.

5. Rok porabe dovoljenih sredstev: do-
deljena sredstva za tekoče leto morajo biti 
v tekočem letu tudi porabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na 

javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo vse buje:
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– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor sofinancerja,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje 

obrazcev,
– obrazce:

– Obrazec – Prijava na razpis
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpol-

njevanju pogojev
– Obrazec – Poročilo o porabi sredstev 

v letu 2011
– vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z raz-

pisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem 

na voljo od dneva objave tega javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS, na oglasni deski in 
na spletni strani občine, www.komen.si/ob-
jave/razpisi, do zaključka tega javnega raz-
pisa, to je do 14. 11. 2012.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na 
javni razpis

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen 
do vključno 14. 11. 2012 do 12. ure (velja 
datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovoj-
nice ali prednji strani levo zgoraj mora biti 
neveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga 
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obve-
zno navedbo razpisnega področja na prednji 
strani ovojnice:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – 
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo;

– ime lovišča, na katerega se vloga na-
naša.

Nepravočasne in nepravilne opremljene 
vloge bodo zavržene.

8. Odpiranje prispelih vlog: vloge bo 
obravnavala tri članska komisija, ki jo ime-
nuje župan. Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obve-
ščanje o izidu razpisa

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, 

ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 

drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (ne-
popolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, 
ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev 
in pogojev določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Vlagatelji bodo sprejeli sklep o višini odo-
brenih sredstev. Po preteku pritožbenega 
roka se sklenejo pogodbe.

10. 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, www.komen.si/objave/razpisi 
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo 
vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka do 
petka od 8. do 12. ure ter v sredo od 15. 
do 17. ure na naslovu: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi s tem 
javnim razpisom dobijo zainteresirani po te-
lefonu, vsak delovni dan, na 05/731-04-59 
oziroma po e-pošti, svagelj.ana@komen.si.

Občina Komen

Št. 6010-1/2012-1 Ob-4563/12
Na podlagi Pravilnika Občine Majšperk 

o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči 

za izobraževanje (Uradni list RS, št. 24/06 
in 71/11) Občina Majšperk,

razpisuje
sofinanciranje diplomskih, magistrskih 
in doktorskih del študentov v letu 2012

I. V letu 2012 bo Občina Majšperk:
– sofinancirala diplomska, magistrska in 

doktorska dela študentov, iz proračuna Ob-
čine Majšperk v skupni višini 1.500,00 EUR.

II. Pravico do sofinanciranja diplom-
skih, magistrskih in doktorskih del imajo 
študenti:

– 4. letnika univerzitetnega študija,
– podiplomskega študija,
– zadnjega letnika rednega ali izrednega 

študija višjih in visokih strokovnih šol,
– državljani Republike Slovenije in
– občani Občine Majšperk.
Sofinancirana bodo diplomska, magistr-

ska in doktorska dela s poudarkom na ra-
zvojnih prioritetah Občine Majšperk, ki zaje-
majo naslednje teme:

1. človeški viri in socialno okolje v Občini 
Majšperk,

2. ekologija in varstvo okolja v Občini 
Majšperk,

3. pospeševanje gospodarskega razvoja 
v Občini Majšperk,

4. naravna in kulturna dediščina v Občini 
Majšperk ter

5. za razvoj občine pomembne vsebine.
III. Prijava za sofinanciranje iz II. točke 

razpisa mora biti posredovana v obliki pi-
sne vloge.

Vlogi mora biti priložena naslednja do-
kumentacija:

– tiskan izvod diplome v eni izmed eno-
stavnejših vezav,

– besedilo diplome v elektronski obliki,
– dokazilo o opravljenem zagovoru diplo-

me oziroma potrdilo o diplomiranju iz kate-
rega je razvidna ocena opravljene diplome,

– potrdilo o stalnem prebivališču (ni ob-
vezno),

– fotokopija transakcijskega računa,
– prevod besedila v slovenskem jeziku, 

če je diploma napisana v tujem jeziku,
– stroški izdelave diplome.
IV. Merili za izbor dodelitve sofinancira-

nja iz II. točke razpisa sta tema naloge in 
doseženi študijski uspeh. V primeru enake 
teme imajo prednost tisti kandidati, ki imajo 
boljšo povprečno oceno. Maksimalna višina 
dodeljenih sredstev je 70 EUR.

V. Kandidati pošljejo vloge s prilogami 
v zaprti kuverti in z oznako »Prošnja za 
sofinanciranje diplomskih del v letu 2012« 
na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk.

Rok za prvo oddajo vlog je 23. 11. 2012. 
Razpis bo odprt do porabe sredstev.

O odločitvi bodo kandidati obveščeni 
v 30 dnevih po oddani vlogi.

Dodatna pojasnila glede razpisa lahko 
dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.

Občina Majšperk

Št. 478-0040/2012-2 Ob-4566/12
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 

Divača, ki jo zastopa župan Drago Božac, 
v skladu z Zakonom o stvarnem premo-
ženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premo-
ženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), Obligacij-
skim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 
in spremembe) in Pravilnikom o oddajanju 
poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, 

št. 50/10, sklep OS št. 032-0020/2011-11 
z dne 18. 10. 2011) objavlja

javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnega 
prostora v najem v Občini Divača  

z javnim zbiranjem ponudb
I. Predmet oddaje
Predmet najema je naslednji poslovni 

prostor: Kraška cesta 67, Divača, stavba 
št. 54, posamezni del št. 6 (del stare knji-
žnice), prostor, v izmeri 45,67 m2 poslovne 
površine. Prostor, ki je predmet tega razpi-
sa sestavljajo trije prostori mer: 33,56 m2 
+ 5,86 m2 + 6,25 m2, ki skupaj tvorijo za-
okroženo celoto in souporaba WC-ja. Pro-
stor se nahaja v pritličju stavbe na parceli 
št. 1014/6, k.o. Divača, oddajamo z na-
membnostjo: prostori, namenjeni profitni 
dejavnosti (trgovine, frizerski salon, lokali 
vseh vrst in ostalo, fitnesi in ostalo) in dru-
štvene neprofitne dejavnosti. Izklicna me-
sečna najemnina znaša neto 177,43 € (za 
prostore namenjene profitni dejavnosti), za 
mesec oktober 2012; oziroma neto 23,66 € 
(za dejavnost neprofitnih društev), za mesec 
oktober 2012.

Poslovni prostor se odda v najem za 
določen čas, in sicer za največ dobo 5 let 
od sklenitve pogodbe z možnostjo podalj-
šanja.

II. Dodatna pojasnila o predmetu naje-
ma: prostor je neopremljen, v njem ni vode 
in ogrevanja. V prostoru je električna nape-
ljava, ki je potrebna delne sanacije. Okna 
so dotrajana, vendar še vedno uporabna. 
V neposredni bližini prostora se nahajajo 
skupni toaletni prostori, ki so potrebni ce-
lovite obnove. Vhod v prostor je iz smeti 
parkirišča pred Knjižnico v Divači. Z na-
jemom poslovnega prostora se najemniku 
dovoli brezplačna souporaba dveh parkirnih 
mest pred stavbo. Vlaganja v prostor pred-
stavljajo lastna vlaganja najemnika in se 
lahko kompenzirajo z najemnino. Vrednost 
vlaganj se določi s predračuni.

III. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo dru-

štva, samostojni podjetniki in pravne osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z vsemi po-

datki in jasnim opisom ponudbe;
– za pravne osebe: fotokopijo odločbe 

o vpisu v register oziroma izpisek iz sodne-
ga registra, v katerem je ponudnik vpisan, 
ki ni starejši od 1 meseca, glede na dan 
oddaje ponudb; za samostojne podjetnike: 
izpisek iz uradne evidence v katerem je po-
nudnik vpisan, ki ni starejši od 1 meseca, 
glede na dan oddaje ponudbe, za društva: 
registracijo društva;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-
jev,

– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki 

naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 
1/P) s podatki in kazalniki za leto 2011,

– za samostojne podjetnike posame-
znike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za 
leto 2011;

– za društva bilanco stanja in izkaz 
poslovnega izida za leto 2011 in Potrdilo 
o neblokiranem računu v obdobju zadnjih 
treh mesecev od oddaje vloge na razpis.
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Pravne osebe in samostojni podjetniki, 
ki so v postopku registracije v tem primeru 
priložijo samo potrdilo o registraciji.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, 
določene v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Vsak izbrani najemnik si mora pred za-
četkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna 
dovoljenja za zakonito obratovanje.

IV. Pogoji najema
Najemnina za najem poslovnega prosto-

ra vključuje najem le-tega.
Izklicna mesečna najemnina v razpisnem 

postopku je določena na podlagi Pravilnika 
o oddajanju poslovnih prostorov v najem.

Ponudnik mora vplačati varščino za re-
snost ponudbe v višini 2 izklicnih mesečnih 
najemnin na naslov: Občina Divača TRR. 
01219-0100006052, s pripisom »vplačilo 
varščine« in nepremičnino, na katero se var-
ščina nanaša. Izbranemu ponudniku se bo 
varščina poračunala z najemnino, ostalim 
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. 
V primeru, da izbrani najemnik odstopi od 
najema ali v določenem roku ne podpiše 
najemne pogodbe, varščina zapade v korist 
Občine Divača.

Najemnika bremenijo vsi stroški prido-
bivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje 
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi 
stroški obratovanja (poraba električne ener-
gije, poraba vode, telefonski stroški odvoz 
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški 
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški 
rednega vzdrževanja in drugi stroški) so bre-
me najemnika.

Prostor, ki je predmet najema, je zava-
rovan pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, 
s polico št. 10012080937 za čas od 1. 2. 
2012 od 24. ure do 1. 2. 2018 do 24. ure, 
za primer požara, toče, strele in izlitja vode 
ter s polico št. 10012086101 za čas od 1. 2. 
2012 od 24. ure do 1. 2. 2018 do 24. ure, za 
primer poškodbe stekla na vratih in oknih – 
površina 50 m2. Za vse ostale zadeve pro-
stor ni zavarovan in je najemnik dolžan sam 
poskrbeti za ustrezno zavarovanje. Zavaro-
valne police, ki jih sklepa najemnik, morajo 
biti vinkulirane v korist občine.

V. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo predno-

stnega seznama ponudnikov so:

Merila Možne točke

1 Kvaliteta in zanimivost programa do 5

2 Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 10 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk

3 Ponujena višina investicijskih vlaganj v poslovni prostor
– zamenjava oken,
– zamenjava vrat,
– obnova vodovodne inštalacije,
– prenova sanitarij.
(merilo: 1 točka na 1.000 EUR)

do 3

4 Lastna vlaganja brez kompenzacije – vsakih 
200 EUR = 1 točka

Poslovni prostor se odda ponudniku 
z največjim številom zbranih točk. V primeru, 
da dva ali več ponudnikov doseže isto števi-
lo točk, se bodo z njimi opravila pogajanja.

VI. Navodila za pripravo prijave: prijava 
na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpi-
sa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obra-
zec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in 

dokazili. Ponudbe morajo biti veljavne do 
vključno 30 dni od dneva zaključka razpi-
snega roka.

VII. Rok in način predložitve prijav
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe 

z razpisno dokumentacijo (vključno s po-
trdilom o plačani varščini za resnost po-
nudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne 
odpiraj – Ponudba za najem poslovnega 
prostora v Divači«, na naslov: Občina Di-
vača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
najpozneje v roku 15 dni od dneva objave 
tega razpisa. Na ovojnici mora biti naveden 
naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko 
ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo 
po pošti ali osebno v sprejemno pisarno 
Občine Divača.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka 
za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

VIII. Datum odpiranja in vsebina prijav: 
odpiranje ponudb ne bo javno. Prispele pri-
jave bo obravnavala komisija za poslovne 
prostore, imenovana s sklepom župana 
št. 478-0048/2010-1 z dne 27. 9. 2012 in 
potrjena na občinskem svetu, dne 17. 10. 
2012.

IX. Izid razpisa
Pristojni organ, po prejemu zapisnika ko-

misije, izda sklep o izboru najemnika. Po-
nudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni 
najkasneje v roku treh tednov po poteku 
roka za oddajo ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena na-
jemna pogodba takoj, ko bo potekel rok za 
pritožbe. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe v navedenem roku, bo Občina skleni-
la pogodbo z naslednjim najugodnejšim po-
nudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena 
za določen čas, in sicer za čas 5 let.

X. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Divača si pridržuje pravico, da, 

ne glede na ostala določila javnega razpi-
sa, brez katerih koli posledic zase in/ali za 
kogarkoli v okviru katerega pooblastil na-
stopajo:

– ne izbere nobenega od ponudnikov in 
kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje ne-
premičnine in sklenitev pravnega posla, pri 
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v vi-
šini izkazanih stroškov (varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po Jav-
nem razpisu ne izbere nobenega od ponu-
dnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog 
najemne pogodbe v prilogi Javnega raz-
pisa in posledično ta popravljen/ali dopol-
njen predlog najemne pogodbe postane pri-
loga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu-
dniki izvede dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, 
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neu-
spelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih dneh od odpiranja pri-
spelih ponudb.

XI. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka roka za oddajo prijav dosegljiva na 
spletni strani Občine Divača, www.diva-
ca.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko 
v času uradnih ur dvignejo tudi v spreje-
mni pisarni Občine Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, 6215 Divača. Dodatne informaci-
je v zvezi z razpisom morajo zainteresira-
ni ponudniki poslati po e-pošti na naslov: 
obcina©divaca.si.

Občina Divača
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Št. 671-497/2011-58 Ob-4567/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 110/02 in 15/03), 3. in 72. člena 
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 115/08, 82/11) in Statuta Mestne 
občine Ljub ljana (Uradni list RS, št. 66/07 
– UPB) objavlja Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana (v nadaljeva-
nju: MOL)

3. javni razpis
za zbiranje predlogov  

za sofinanciranje programov  
Letnega programa športa v MOL  

za leto 2012,
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku 

o pogojih, merilih in postopku za sofinan-
ciranje izvajalcev letnega programa športa 
v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list RS, 
št. 115/08)

Izvajalec letnega programa športa 
v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je 
lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. 
Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca 
letnega programa športa v MOL na podlagi 
tega razpisa odobri tudi:

– sofinanciranje posameznega progra-
ma;

– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa 

športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe 
izvedbe enega ali več programov povežejo 
z namenom učinkovitega izvajanja progra-
ma in poslovodenja. Člani konzorcija izmed 
sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani 
konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pri-
dobitev statusa izvajalca letnega programa 
športa v MOL.

Športna panoga je tista panoga, ki je 
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih 
za registriranje in kategoriziranje športni-
kov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno 
panožno športno zvezo z uradnim tekmo-
valnim sistemom v katerem lahko športni-
ki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne 
sisteme mednarodnih športnih zvez.

Prednostna športna panoga je: alpsko 
smučanje, atletika, gimnastika (športna in 
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, 
kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogo-
met, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, 
smučarski skoki, smučarski teki, tenis in 
vaterpolo.

Skupine športnih panog so štiri, v katerih 
so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:

– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo pro-
grame v individualnih športih, v katerih špor-
tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalne panožne športne zveze za 
naslov državnega prvaka;

– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo pro-
grame v kolektivnih športih, v katerih špor-
tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalne panožne športne zveze za 
naslov ekipnega državnega prvaka;

– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo raz-
lične športno-rekreativne programe;

– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega 

pokrite in nepokrite športne površine v upra-
vljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli. 
V mreži javnih športnih objektov so tudi po-
krite in nepokrite športne površine v upra-

vljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, 
ko ne poteka redni program vzgoje oziroma 
izobraževanja.

Uporaba prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov za izvajalce letnega programa 
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih 
objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške 
obratovanja športnega objekta in ne naje-
mnine.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbira-

nje predlogov za sofinanciranje programov 
letnega programa športa v MOL športnim 
društvom.

Vlagatelj poda predloge za sofinancira-
nje programov Letnega programa športa 
v MOL za leto 2012.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagate-
lji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis 
v obliki denarnih sredstev, mora biti v celoti 
namenjena v dobro končnih uporabnikov in 
se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni 
programa za končnega uporabnika.

I. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega 

razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in 
uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako 
področje predvideni s tem razpisom in Pra-
vilnikom o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 115/08).

Osnovo za izračun zneskov iz petega od-
stavka 11. člena in tretjega odstavka 35. čle-
na Pravilnika o pogojih, merilih in postopku 
za sofinanciranje izvajalcev letnega progra-
ma športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 115/08, 82/11) predstavljajo zne-
ski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem 
dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov, dodelitev domici-
la in dodelitev uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOL za leto 
2011, zbiranje predlogov za sofinanciranje 
teh programov za leto 2012 ter sofinancira-
nje Programov mestnih panožnih športnih 
šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport za leto 2012.

Sofinanciranje programov letnega pro-
grama športa v MOL obsega sofinanciranje 
programov na naslednjih področjih delova-
nja v športu:

a. Program velikih mednarodnih tekmo-
vanj in prireditev; Sofinanciranje evropskih 
ligaških tekmovanj, Obrazec 9

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje objekta in dejanskih stro-
škov (stroški materiala, blaga in storitev).

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kan-
didirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje ka-
tegorije:

– športna društva in zveze športnih dru-
štev na podlagi Zakona o društvih (Uradni 
list RS, št. 61/06);

– zavodi, registrirani za opravljanje de-
javnosti v športu, na podlagi Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. 
št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP);

– ustanove, ki so ustanovljene za opra-
vljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona 
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo);

– zasebniki, gospodarske družbe in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu;

– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje 
tehniške in srednje strokovne šole, gimna-
zije, višje strokovne šole in visokošolski za-
vodi.

Športna društva in njihova združenja 
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izva-
janju letnega programa športa.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca 
ter sofinanciranja programov imajo izvajal-
ci, ki:

– imajo sedež oziroma stalno prebiva-
lišče v MOL, delujejo za območje MOL in 
izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce 
MOL z državljanstvom Republike Slovenije;

– so registrirani za izvajanje dejavnosti 
v športu;

– imajo zagotovljene kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničevanje na raz-
pis prijavljenih programov;

– imajo status športnega društva, katerih 
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno 
zbirko članstva in zbirko udeležencev pro-
gramov;

– imajo status športnega društva in v ko-
lektivnih športih s svojimi ekipami igrajo do-
mače tekme na območju MOL, razen v pri-
meru, da tega zaradi objektivnih razlogov 
ne morejo;

– nimajo neporavnanih zapadlih obve-
znosti oziroma tekočih sodnih sporov z dr-
žavo, Mestno občino Ljub ljana in njenimi 
povezanimi osebami;

– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene 

z razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvaja-

lec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna MOL;
– v postopku vrednotenja programov po 

merilih prejme vsaj 40 % točk.
Na razpis lahko s programi na posame-

znih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki 
so združeni v konzorcij znotraj posamezne 
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na 
razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izja-
vo opredeliti vlogo vsakega posameznega 
člana konzorcija in način financiranja pro-
grama, s katerim kandidirajo. Konzorcij se 
v postopku vrednotenja obravnava kot vloga 
enega vlagatelja. Vsi člani konzorcija mora-
jo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa 
izvajalca letnega programa športa v MOL.

4. Posebni pogoji za kandidiranje na raz-
pisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za področje Program velikih mednarodnih 
tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– za razpisani program 3.4.5.4. Sofinan-
ciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmo-
vanj se lahko prijavijo izvajalci, ki v razpisa-
nih prednostnih športnih panogah organizi-
rajo druga tekmovanja in prireditve evropske 
oziroma regionalne mednarodne pokale ozi-
roma lige in zagotavljajo neposredne preno-
se domačih tekem.

5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega oce-

njevanja, s pomočjo katerih strokovna ko-
misija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse 
pogoje za posamezno razpisno področje 
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena 
v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno 
področje.

Merila (ne glede na področje) so vsebin-
ska. Ocenjuje se upravičenost programa, 
kakovost in realnost programa.
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Navedba vrste meril, s pomočjo katerih 
se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in po-
sebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, 
način njihove uporabe in pomen posame-
znih meril se nahajajo v razpisni dokumenta-
ciji za vsako posamezno razpisno področje 
posebej.

6. Okvirna višina sredstev za izvedbo 
razpisanih programov

Okvirna skupna višina predvidenih razpi-
sanih sredstev znaša 550.000 EUR.

Okvirne višine sredstev, ki so namenje-
na izvedbi razpisanih programov za leto 
2012, po posameznih razpisnih področjih 
znašajo:

Šifrant Naziv Okvirni razpisan prostor v 45 minutnih vadbenih 
enotah

Okvirna razpisana 
sredstva v EUR

3. Razvojne in strokovne naloge v športu 550.000

Sofinanciranje programov letnega pro-
grama športa v MOL obsega sofinanciranje 
programov v navedenih okvirnih zneskih na 
naslednjih področjih delovanja v športu:

Nosilec Obrazec Številka 
programa Program Okvirna razpisana 

sredstva v EUR

  3. Razvojne in strokovne naloge v športu

Rems Obrazec 9 3.4.5. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve

3.4.5.4. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških 
tekmovanj 

3.4.5.4.1. Košarka 250.000

3.4.5.4.2. Rokomet 15.000

3.4.5.4.3. Nogomet 200.000

3.4.5.4.4. Hokej 75.000

3.4.5.4.5. Odbojka 10.000

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva za leto 2012 morajo biti 
porabljena v letu 2012.

8. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo izpis vloge oddati iz-
ključno po pošti kot priporočeno pošiljko 
na naslov: Mestna občina Ljub ljana, p.p. 
25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 2. 11. 2012 (velja datum poštnega 
žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena 
in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). 
Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlo-
gi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, po-
slan po pošti skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti 
priložena v e-Razpis v skenirani obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo 
v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s po-
datki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo 
upoštevana.

Pri izpolnjevanju bodite natančni in koli-
kor je mogoče jasni.

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno 
popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec 
MOL« v e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« 
v e-Razpisu;

– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge ske-

nirane in oddane preko e-Razpisa;
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– prijavne obrazce je treba izpolnjevati 
natančno po obrazcu in v slovenskem je-
ziku;

– vloga poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila razpisa.

Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane 
v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z ob-
vezno uporabo »Obrazca ovojnica«.

Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam 
izvajalcev izvajanja programov se objavi na 
spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih 
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi 
javnostmi navajati, da program sofinancira 
MOL.

9. Datum odpiranja vlog, oddanih po po-
šti

Odpiranje vlog bo opravila razpisna ko-
misija. Pričelo se bo 5. 11. 2012 in ne bo 
javno.

Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nada-
ljuje naslednji dan.

Na odpiranju imenovana komisija ugo-
tavlja popolnost vlog glede na to, če so 
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog ozi-
roma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo 
razpisna komisija v roku 8 dni od odpira-
nja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 
3 dni dopolnijo.

10. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu razpisa

Na podlagi odločitve/predloga razpisne 
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrže-
nih vlogah na razpisanih področjih po poo-
blastilu župana s sklepom odločil podžupan 
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan 
MOL. Merila za izbor programov so dolo-
čena s Pravilnikom o pogojih, merilih in po-
stopku za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede 
izbora meril v okviru razpisa ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na pod-
lagi časa prispetja, pravilne opremljenosti 
ovojnice in popolnosti vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno, in 
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene 
z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumen-
tacija, točka 2), komisija ne bo obravnavala 
in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način 

(razen glede formata ovojnice), ki je določen 
v 8. točki besedila tega razpisa;

– ki bodo predložene na drug način (npr. 
po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslo-
vljene ali dostavljene na drug naslov;

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in dru-
gih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacije za posamezno 
razpisno področje oziroma te ne bodo odda-
ne v e-Razpis in ne bodo dopolnjene v roku 
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih in posebnih pogojev, določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumentaci-
je za posamezno razpisno področje,

– ki jih bo razpisna komisija na podlagi 
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila 
o izidu razpisa najkasneje v 120 dneh po 
zaključku odpiranja vlog.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija za vsako razpisno področje 
je od dneva te objave do izteka prijavne-

ga roka dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-upra-
va/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji 
»on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in 
natisnejo izpis s podatki o vlogi.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom bodo zainteresiranim dobili: pri skrb-
nikih društev po telefonu oziroma po e-pošti, 
na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 0505/2012 Ob-4574/12
Na podlagi 7. člena Odloka o podelitvi 

koncesije za opravljanje javne službe zago-
tavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapu-
ščenih živali v zavetišču na območju Občine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/11 in 
31/12) in sklepa župana o začetku postopka 
št. 344-1/2012-1, Občina Trbovlje objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe zagotavljanja pomoči, 

oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
v zavetišču na območju Občine Trbovlje

I. Predmet in območje izvajanja konce-
sije

(1) Javna služba, ki je predmet koncesije 
obsega:

– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske 

pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namesti-

tve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali 

oziroma prodajo ali oddajo živali novim la-
stnikom,

– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– javna služba obsega tudi izvajanje dru-

gih nalog določenih s predpisi s področja 
varstva in zaščite živali.

(2) Javna služba, ki je predmet konce-
sije, se izvaja na območju Občine Trbovlje.

II. Začetek in čas trajanja koncesije
(1) Koncesija se podeli pod pogoji in po-

stopku predpisanimi s koncesijskim aktom 
za dobo petih let.

(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opra-
vljanjem koncesionirane gospodarske jav-
ne službe uredita koncedent in koncesionar 
s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko raz-
merje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni 
stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.

(3) Predvideni začetek izvajanja konce-
sije je 1. 1. 2013.

III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar

(1) Koncesionar je lahko fizična ali prav-
na oseba, če izpolnjuje pogoje za opravlja-
nje dejavnosti zagotavljanja pomoči, oskrbe 
in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

(2) Poleg pogojev iz prvega odstavka 
mora koncesionar izpolnjevati tudi nasle-
dnje pogoje:

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj,

– da ni v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali likvidacijskem po-
stopku,

– da ni bil s pravnomočno sodbo v ka-
terikoli državi obsojen za prestopek v zvezi 
z njegovim poklicnim ravnanjem,

– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s pla-
čili prispevkov in davkov,

– da lahko posluje z naročnikom,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko 

sposobnost za izvajanje koncesije,

– da izkaže ekonomsko in finančno spo-
sobnost za izvajanje koncesije,

– da razpolaga z zadostnim obsegom 
potrebnih delovnih sredstev in priprav za 
izvajanje koncesije,

– da predloži izvedbeni program oskrbe 
zapuščenih živali s cenikom storitev zdra-
vstvenega varstva živali,

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki je predmet koncesije,

– da prevzame odgovornost za škodo, 
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravlja-
njem koncesije lahko povzročil koncendentu 
in tretji osebi.

(3) Koncesionar mora ves čas trajanja 
koncesije zagotoviti izvajanje javne službe 
zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali v zavetišču v obsegu in 
pod pogoji, določenimi z odlokom, ki ureja 
zagotavljanje pomoči, oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali v zavetišču na območju 
Občine Trbovlje in ostalimi predpisi, ki ure-
jajo področje varstva in zaščite živali.

(4) Koncesionar mora v okviru objek-
tivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile.

(5) Koncesionar mora biti zavarovan pro-
ti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzro-
či koncendentu in tretji osebi zaradi neve-
stnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

(6) Pogodba o zavarovanju za namen iz 
prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da 
je zavarovanje sklenjeno v korist občine, ko-
likor pride do prenehanja koncesije po krivdi 
izvajalca storitev.

IV. Obvezne sestavine prijave na razpis 
in dokazila, ki jih mora predložiti prijavitelj 
za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja

(1) V prijavi na razpis mora prijavitelj iz-
polniti naslednje obrazce:

OBR 1 – podatki o prijavitelju,
OBR 2 – izjava prijavitelja o sprejemanju 

razpisnih pogojev,
OBR 3 – ponudba za opravljanje javne 

službe,
OBR 4 – izjava prijavitelja o izdelanem 

izvedbenem programu za opravljanje javne 
službe,

OBR 5 – izjava prijavitelja o izpolnjevanju 
pogojev osnovne sposobnosti,

OBR 6 – izjava prijavitelja o izpolnjeva-
nju pogojev ekonomske in finančne spo-
sobnosti,

OBR 7 – izjava prijavitelja o izpolnjeva-
nju pogojev poklicne, strokovne, tehnične in 
organizacijske sposobnosti,

OBR 8 – izjava prijavitelja o zavarovanju 
odgovornosti za škodo,

OBR 9 – izjava prijavitelja o izkušnjah 
v zvezi z opravljanjem javne službe,

OBR 10 – vzorec pogodbe.
Vsi obrazci, skupaj z navodili prijavite-

ljem so objavljeni na spletni strani Občine 
Trbovlje.

(2) Prijavi na razpis mora prijavitelj prilo-
žiti fotokopije naslednjih dokumentov:

– odločbo Veterinarske uprave RS s ka-
tero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnju-
je predpisane pogoje za delovanje zave-
tišča,

– pogodbo, sklenjeno z verificirano ve-
terinarsko organizacijo za izvajanje storitev 
zdravstvenega varstva živali oziroma od-
ločbo o podelitvi koncesije za izvajanje sto-
ritev zdravstvenega varstva živali, kolikor je 
imetniku zavetišča bila podeljena koncesija,

– cenik storitev zdravstvenega varstva 
živali,
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– dokazila o ustreznosti vozila za prevoz 
živali – homologacija in prometno dovolje-
nje,

– interni akt o veterinarskem – sanitar-
nem redu zavetišča.

(3) Prijavi na razpis mora prijavitelj prilo-
žiti naslednje dokumente:

– Kopijo pogodbe o zavarovanju proti 
odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko 
povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi 
nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih ži-
vali z dokazilom o vinkulaciji zavarovalne 
police v korist občine.

– Potrjene strokovne reference, ki jih je 
navedel v prijavitvenem obrazcu.

– Izvedbeni program zavetišča za opra-
vljanje javne službe pomoči, oskrbe in na-
mestitve zapuščenih živali v zavetišču na 
območju Občine Trbovlje.

– Seznam kadra, s katerim zagotavlja 
izvajanje javne službe.

– Osnovne podatke o objektih in napra-
vah v zavetišču, s katerimi bo zagotavljal 
opravljanje javne službe – izpis iz registra 
osnovnih sredstev.

Občina ima pravico zahtevati predložitev 
originalnih listin oziroma zahtevati dodatna 
pojasnila.

V. Merila, ki bodo vplivala na izbor kon-
cesionarja

(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja 
se kot merili upoštevata predvsem nasle-
dnja kriterija:

– cene storitev javne službe in
– odzivni čas.
VI. Rok in način predložitve prijav
(1) Prijavo na javni razpis je potrebno od-

dati najkasneje do 26. 11. 2012, do 11. ure.
(2) Javno odpiranje ponudb bo dne 

26. 11. 2012, ob 12. uri, v prostorih naroč-
nika.

VII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izboru koncesionarja

(1) Prijaviteljem bo posredovana odločba 
o izbiri koncesionarja, skladno s predpisi, ki 
urejajo splošni upravni postopek.

Občina Trbovlje

Št. 039-6/2012-2 Ob-4579/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in 
Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana 
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 
Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programa dela 

lokalnih društev na področju  
razvoja podeželja ter za sofinanciranje 

strokovnih vsebin prireditev  
na podeželju in Ekopraznika v Ljub ljani

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja 

kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna 
strokovna društva in društva, ki delujejo na 
področju razvoja podeželja,

– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu pri-
reditev na podeželju in

– izvedbe Ekopraznika v Ljub ljani.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega 

društva
Sredstva so namenjena za sofinancira-

nje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:

– izobraževalnimi vsebinami splošnega 
pomena za razvoj podeželja ter dvig stano-
vske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji 
brez pridobitve certifikata, seminarji, posve-
ti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzi-
je, prenos znanj domače obrti in ohranjanje 
običajev);

– predstavitvijo in promocijo dejavnosti 
društva, pomembno za razvoj podeželja 
(zloženke, različne publikacije, objave v me-
dijih, izdelava internetnih strani);

– predstavitvijo društev na prireditvah lo-
kalnega, regionalnega, državnega ali med-
narodnega pomena in na prireditvah drugih 
društev in organizacij;

– organizacijo in izvedbo različnih ak-
tivnosti, kot so: razstave, prikazi tehnične 
dediščine, običajev, domače obrti, tekmova-
nja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter 
društvene prireditve, ki niso predmet druge 
točke javnega razpisa.

I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prire-
ditvah

Sofinancirajo se stroški organizacije in 
izvedbe strokovnega dela treh tradicionalnih 
prireditev, ki bodo dosegle najvišje število 
točk in ki predstavljajo podeželje ter pospe-
šujejo njegov razvoj, hkrati pa so namenje-
ne širši javnosti in se izvajajo na območju 
MOL. Vsako lokalno društvo s sedežem 
v MOL lahko kandidira le z eno prireditvijo.

Sredstva so namenjena za sofinancira-
nje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:

– nastopi in predstavitvami drugih dru-
štev;

– razstavami;
– strokovnimi komentarji in ocenjeva-

njem;
– delavnicami, predavanji, posveti, pri-

pravo gradiv (zloženke s strokovnimi vse-
binami)…;

– prikazi kulturne in naravne dediščine 
podeželja.

I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljub ljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in 

izvedbe strokovnega dela promocijsko-izo-
braževalne prireditve, ki predstavlja ekolo-
ško kmetijstvo v Sloveniji in ekološko tržni-
co v Ljub ljani. Prireditev je namenjena širši 
javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem 
načinu življenja ter trajnostnem življenjskem 
slogu.

Sredstva so namenjena za sofinancira-
nje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:

– nastopi in predstavitvami drugih dru-
štev;

– strokovnimi komentarji in ocenjeva-
njem;

– delavnicami, predavanji, posveti, raz-
stavami, pripravo gradiv (zloženke s stro-
kovnimi vsebinami)…;

– prikazi kulturne in naravne dediščine 
podeželja.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

1. Upravičenci za pridobitev sredstev za 
izvajanje programa dela lokalnega društva 
in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah 
po tem razpisu so:

– pravne osebe, ustanovljene v skladu 
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane 
in delujejo na lokalnem območju MOL – lo-
kalna strokovna društva, razen društev, ki se 
ukvarjajo z vzrejo malih živali;

– pravne osebe, ustanovljene v skladu 
s predpisom, ki ureja društva, so registrira-
ne, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 
50 % vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, 
ki so prebivalci MOL.

2. Upravičenci za pridobitev sredstev za 
izvedbo Ekopraznika v Ljub ljani po tem raz-
pisu so:

– neprofitne pravne osebe, s sedežem 
na območju MOL in ki so registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju kme-
tijstva (spodbujanje ekološke pridelave 
in predelave).

Vlagatelji pod točko 1 morajo za prido-
bitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak 
namen. Vloga mora vsebovati razpisne 
obrazce, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije, ter prilogo: potrjen program dela 
društva za leto 2013, iz katerega morajo biti 
razvidne vsebine, termini izvajanja in finanč-
no ovrednotenje programa.

Vlagatelji pod točko 2 morajo za pridobi-
tev sredstev za izvedbo vložiti vlogo, sesta-
vljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije.

MOL sofinancira programe dela lokalne-
ga društva, izvedbo strokovnih vsebin na 
prireditvah in izvedbo Ekopraznika v Ljub-
ljani v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 10. 
2013.

III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje 

programa dela lokalnega društva
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi pro-

grama,
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo 

strokovnih vsebin prireditve in Ekopraznika 
v Ljub ljani:

1. delež lastnih sredstev,
2. prejeta javna sredstva v letu 2012,
3. strokovne vsebine prireditve.
Višino dodeljenih sredstev se določi 

na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za 
posamezni namen so merila vsebinskega 
ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni 
dokumentaciji.

IV. Okvirna višina sredstev
Skupni znesek sredstev, namenjen za 

sofinanciranje, je 30.000,00 EUR, od tega 
za:

– sofinanciranje programov dela lokalnih 
društev v višini 15.000,00 EUR;

– sofinanciranje strokovnega dela prire-
ditev na podeželju v višini 9.000,00 EUR;

– sofinanciranje Ekopraznika v Ljub ljani 
v višini 6.000 EUR.

Upravičenci lahko pridobijo največ do 
50 % nepovratnih sredstev od vredno-
sti predloženega programa strokovnega 
dela lokalnih društev in prireditev. Skupna 
višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne 
sme presegati 50 % celotne vrednosti. MOL 
si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložlji-
va sredstva spremenijo v postopku spreje-
manja proračuna MOL za leto 2013.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 10. 2013.

VI. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Rok za predložitev vlog je do 3. 12. 2012 
(datum poštnega žiga).

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 
po pošti, kot priporočeno pošiljko na na-
slov: Mestna občina Ljub ljana, p. p. 25, 
1001 Ljub ljana.

Vsaka vloga mora biti poslana posebej 
za vsak namen, v zaprti ovojnici in z naved-
bo razpisnega področja na sprednji strani 
ovojnice:
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– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Pro-
gram dela društva«

– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Pri-
reditev«

– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Eko-
praznik v Ljub ljani«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno 
popolna:

– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci 
MOL – vloga,

– priložena fotokopija zapisnika občnega 
zbora s programom dela za leto 2013, razen 
za vlagatelje prijave za izvedbo Ekopraznika 
v Ljub ljani,

– poslana v roku in na način, ki je dolo-
čen v tej točki besedila razpisa.

VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za sofinanciranje progra-

ma dela lokalnega društva v letu 2013 in 
vlog za sofinanciranje strokovnega dela pri-
reditev na podeželju v letu 2013 in Ekopra-
znika v Ljub ljani bo opravila strokovna komi-
sija dne 5. 12. 2012. V primeru, da se zaradi 
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne 
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju 
ugotavlja komisija popolnost vlog glede na 
to, če so bili priloženi vsi zahtevani doku-
menti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija 
v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje 
pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.

VIII. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o iz-
branih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po 
pooblastilu župana MOL s sklepom odločila 
direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi 
zoper sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na na-

čin, ki je določen v VI. točki besedila tega 
razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posame-
zni namen in ne bodo dopolnjene v roku za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnje-

vali osnovnih pogojev, določenih v besedilu 
razpisa in razpisne dokumentacije za posa-
mezni namen,

– ki jih bo področna komisija na podlagi 
meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila 
kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila 
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku 
odpiranja vlog.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsak razpi-
sni namen obsega:

– navodilo vlagateljem za prijavo na raz-
pis;

– razpisne obrazce – vloga;
– merila za ocenjevanje vlog;
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna do-

kumentacija je vlagateljem, od dneva ob-
jave do zaključka javnega razpisa, na voljo 
na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa 
ju v tem roku lahko zainteresirani dvignejo 
vsak uradni dan med 9. in 12. uro, na Odse-
ku za razvoj podeželja in upravne zadeve, 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in pro-

met, Mestna občina Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana.

X. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Predstavitev razpisa za vse zainteresi-
rane bo v torek, 20. 11. 2012, ob 10. uri, 
v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni 
trg 1, Ljub ljana.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak 
uradni dan od 9. do 12. ure pri: Maruški 
Markovčič, tel. 01/306-43-09, e-pošta: ma-
ruska.markovcic@ljubljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4580/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomo-
či za programe razvoja podeželja v Mestni 
občini Ljub ljana (Uradni list RS, št. 41/07) in 
Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana 
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 
Ljub ljana

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za 

programe razvoja podeželja v Mestni 
občini Ljub ljana v letu 2013

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih sredstev za programe razvoja 
podeželja na območju MOL za naslednje 
vrste pomoči in namene:

1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme 
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)

1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno pro izvodnjo (4. člen Uredbe 
komisije (ES) št. 1857/2006)

1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo:
1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka;
1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči;
1.1.1.c) postavitev sadnega nasada;
1.1.1.d) postavitev nasada špargljev.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro-

izvodnjo:
1.1.2.a) nakup materiala in opreme za 

adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev 
izpustov;

1.1.2.b) nakup opreme hlevov;
1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in 

adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov 
(seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in gno-
jišč za namene izpolnjevanja standarda ni-
tratne direktive;

1.1.2.d) postavitev pašnika.
1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb 

(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro-

izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, ko-
zolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica 
sadja, sušilnica za lan itd.), če naložba ne 
povzroči povečanje pro izvodne zmogljivosti 
kmetije.

1.3. Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe ko-
misije (ES) št. 1857/2006)

1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na po-
dročju tehnologij sonaravne reje živali;

1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti 
sadja;

1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave 
in poljščin;

1.3.4. Dvig kakovosti življenja na ljubljan-
skem podeželju;

1.3.5. Gospodarjenje z gozdom na kme-
tijskih gospodarstvih.

2. Pomoči de minimis (Uredba komisije 
(ES) št. 1998/2006)

2.1. Naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih pro izvodov na kmetijskih go-
spodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) 
št. 1998/2006)

2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in 
gozdarskih pro izvodov: sadja, zelenjave, žit, 
mleka, mesa, lesa itd.

2.1.2. Neposredna prodaja kmetijskih 
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih 
kmetijskih gospodarstev

2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe 
komisije (ES) št. 1998/2006)

2.2.1. Turizem na kmetiji
2.3. Zagotavljanje tehnične podpo-

re za predelavo in trženje kmetijskih pro-
izvodov ter nekmetijske dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih

2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne 
poklicne kvalifikacije.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
ni razpis

Najvišji zneski pomoči za naložbe 
v kmetijska gospodarstva za primarno pro-
izvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in 
tehnično podporo v kmetijskem sektorju, se 
uporabljajo ne glede na to ali se podpora 
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz 
državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno 
financira iz sredstev Skupnosti.

V zvezi z istimi stroški se pomoč iz-
vzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne 
sme kumulirati z drugo državno pomočjo 
po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi 
prispevki držav članic, vključno s tistimi iz 
drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe 
(ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi 
Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi 
stroški, če bi bila s tako kumulacijo preseže-
na največja dovoljena intenzivnost pomoči 
določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.

Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) 
št. 1857/2006 se ne sme kumulirati 
s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) 
št. 1860/2004 glede na iste upravičene od-
hodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, 
določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in 
v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomo-
či za programe razvoja podeželja v Mestni 
občini Ljub ljana.

Upravičenci lahko za naložbe v kmetij-
ska gospodarstva za primarno pro izvodnjo, 
ohranjanje tradicionalnih stavb in naložbe 
po pravilu de minimis, vložijo vloge za več 
namenov, vendar samo eno vlogo za isti 
namen. Vlogo lahko vložijo tudi za fazno na-
ložbo, ki se bo izvedla v največ treh fazah.

Na javni razpis se lahko prijavijo upra-
vičenci, ki za posamezne vrste pomoči in 
namene izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme 
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)

1.1. Upravičenci za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno pro izvodnjo

Upravičenci do dodelitve državnih po-
moči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih 
(mikropodjetjih) so nosilci kmetijskih gospo-
darstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvar-
jali s sonaravno pridelavo kmetijskih pro-
izvodov (eko, integrirano), ki so usmerjeni 
ali se bodo usmerili v prosto rejo živali in so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
ter imajo sedež in kmetijske površine na 
območju Mestne občine Ljub ljana.
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Upravičenci do dodelitve državnih po-
moči za postavitev pašnikov so nosilci kme-
tijskih gospodarstev, ki so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske 
površine na območju Mestne občine Ljub-
ljana.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodar-
stva za primarno pro izvodnjo se lahko dode-
li le kmetijskim gospodarstvom (mikropodje-
tjem), ki niso podjetja v težavah. Upravičenci 
ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom 
sklepa o dodelitvi pomoči.

Najvišji znesek dodeljene pomoči posa-
meznemu kmetijskemu gospodarstvu (mi-
kropodjetju) ne sme preseči 400.000 EUR 
v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospo-
darstvo (podjetje) na območju z omejenimi 
možnostmi. Višina pomoči znaša do 50 % 
upravičenih naložb (stroškov) na območjih 
z omejenimi možnostmi in do 40 % upravi-
čenih naložb (stroškov) na drugih območjih, 
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih 
stroškov na naložbo.

1.2. Upravičenci do dodelitve državnih 
pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb

Upravičenci do dodelitve državnih po-
moči za ohranjanje tradicionalnih stavb so 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev, tradicio-
nalna stavba (objekt) leži na območju Me-
stne občine Ljub ljana. Upravičenci ne smejo 
pričeti z investicijo pred prejemom sklepa 
o dodelitvi pomoči.

Pomoč se lahko odobri v višini do 60 %, 
na območjih z omejenimi možnostmi do 
75 % dejanskih stroškov, ki nastanejo pri 
naložbah ali prizadevanjih za varstvo de-
diščine pro izvodnih sredstev na kmetijah, 
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih 
stroškov na naložbo.

1.3. Upravičenci do tehnične podpore 
v kmetijskem sektorju

Upravičenci do sofinanciranja storitev 
tehnične podpore v kmetijskem sektorju so 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisa-
na v register kmetijskih gospodarstev in ima-
jo kmetijske površine na območju Mestne 
občine Ljub ljana ter njihovi družinski člani.

Upravičenci do sredstev za izvajanje teh-
nične podpore so izvajalci – organizacije, ki 
so registrirane za izvajanje tehnične pomoči 
na področju kmetijstva. Pomoč se dodeli 
do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih 
storitev in ne sme vključevati neposrednih 
plačil v denarju pro izvajalcem. Izvajalci ne 
smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred 
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.

2. Pomoči de minimis (Uredba komisije 
(ES) št. 1998/2006)

Upravičenci do dodelitve državnih pomo-
či po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih 
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki 
se ukvarjajo z dopolnilnimi in nekmetijskimi 
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, 
ki je vpisano v register kmetijskih gospodar-
stev ter ima sedež in kmetijske površine na 
območju Mestne občine Ljub ljana.

Skupna pomoč de minimis dodeljena ka-
teremu koli mikropodjetju, ne sme presegati 
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let.

Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni 
dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto 
znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali 
drugih dajatev. Bruto intenzivnost ne sme 
presegati 50 % upravičenih stroškov, ozi-
roma ne več kot 10.000 EUR upravičenih 
stroškov na naložbo.

Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi 
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti 
še državna pomoč, če bi takšna kumulacija 
povzročila intenzivnost pomoči, ki presega 
že določeno intenzivnost za posebne oko-
liščine vsakega primera v uredbi o skupin-
skih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela 
Komisija.

Pomoč se lahko dodeli za naložbe 
v predelavo kmetijskih pro izvodov na kme-
tijskih gospodarstvih (mikropodjetjih) le 
kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja 
v težavah.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu

Upravičenci morajo izpolnjevati tudi raz-
pisne pogoje, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije za vsak posamezen namen.

1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme 
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)

1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva 
za primarno pro izvodnjo (4. člen Uredbe 
komisije (ES) št. 1857/2006)

1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih 

stroškov:
1.1.1.a) nakupa novega rastlinjaka in 

montaže ter opreme: stroški nakupa nove-
ga rastlinjaka s pripadajočo opremo in stro-
ški montaže

Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– rastlinjak mora biti montažno demon-

tažnega tipa, minimalne površine 300 m2.
1.1.1.b) nakupa nove mreže proti toči: 

stroški nakupa nove mreže in ostalih ele-
mentov v skladu z izvedbenim načrtom, 
stroški postavitve, stroški priprave izvedbe-
nega načrta za postavitev mreže s stroški 
svetovanja in nadzora

Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– izvedbeni načrt za postavitev mreže 

proti toči v sadovnjakih, s popisom del in 
materiala;

– imeti v lasti ali na novo posaditi nasad 
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 
ha koščičarjev.

1.1.1.c) postavitve sadnega nasada: 
stroški priprave izvedbenega načrta za za-
saditev novega sadnega nasada, stroški 
priprave zemljišča (dela, ki ne pomenijo po-
sega v prostor v skladu z veljavno zakono-
dajo kot so, globoko oranje, odstranjevanje 
štorov ipd.), nakup opore, nakup mreže za 
ograjo in nakup večletnega sadilnega mate-
riala, razen jagod

Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih sadnih nasa-

dov mora imeti v lasti nasad pečkarjev mi-
nimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha košči-
čarjev, oziroma 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha 
jagodičja;

– na novo posaditi nasad pečkarjev mini-
malne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev 
ali 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja.

1.1.1.d) postavitve nasada špargljev: 
stroški nakupa večletnega sadilnega ma-
teriala

Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih nasadov špar-

gljev mora imeti v lasti nasad špargljev mi-
nimalne površine 0,1 ha;

– na novo postaviti nasad špargljev mini-
malne površine 0,1 ha.

1.1.2. Investicije v živinorejsko pro-
izvodnjo

Pomoči se dodelijo za naložbe v živi-
norejsko pro izvodnjo na kmetijskih gospo-
darstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem 
konj, perutnine, prašičev, kuncev. Za rejo 

drobnice se pomoči dodelijo na območjih 
z omejenimi možnostmi.

Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih 
stroškov:

1.1.2.a) nakupa materiala za adaptacijo, 
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov: 
stroški nakupa materiala za adaptacijo, re-
konstrukcijo hlevov, stroški ureditve izpustov

1.1.2.b) nakupa opreme hlevov: stroški 
nakupa opreme za odstranjevanje gnoja, 
napajalne, krmilne, molzne, prezračevalne 
opreme ipd.

1.1.2.c) nakupa materiala za gradnjo ali 
adaptacijo pomožnih živinorejskih objek-
tov (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in 
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda 
nitratne direktive: stroški nakupa materiala 
za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živino-
rejskih objektov

Pogoji za dodelitev državne pomoči:
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 

5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji 
z izpustom;

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 
15 ležišč za rejo drobnice;

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 
15 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki 
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo 
krav molznic, najmanj 30 ležišč na območjih 
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižin-
skem območju za kombinirano rejo (molzni-
ce, mlada živina) ter 10 ležišč na območjih 
z omejenimi dejavniki za krave dojilje;

– imeti v obdelavi ustrezno površino la-
stnih ali zakupljenih kmetijskih površin za 
neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in 
gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike ži-
vine na hektar (v nadaljevanju: GVŽ/ha), 
na varstvenih pasovih virov pitne vode naj-
več 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo 
nacionalni predpisi za posamezna področja;

– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo 
investicije za namene iz točke 1.1.2.a) in 
točke 1.1.2.c) ali izjavo, da ustrezno dovo-
ljenje ni potrebno

1.1.2.d) postavitev pašnika: stroški iz-
delave načrta za ureditev pašnika, stroški 
za nakup opreme za ograditev pašnikov 
z električno ograjo in pregraditev na pašne 
čredinke, nakupa opreme za ureditev napa-
jališč za živino, stroški lastne udeležbe (delo 
in material).

Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– načrt postavitve pašnika minimalne 

površine 3 ha, s popisom del, opreme in 
opisom tehnologije paše.

1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb 
(5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih 
stroškov:

1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro-
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozo-
lec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za 
sadje, sušilnica za lan itd.), če naložba ne 
povzroči povečanje pro izvodne zmogljivo-
sti kmetije: stroški priprave dokumentacije 
za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali 
obnovo oziroma sanacijo objekta, stroški 
nabave materiala za obnovo, stroški za iz-
vajanje del.

Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti 

vpisan v register nepremične kulturne dedi-
ščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno 
za področje kulture;

– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, 
zgodovinsko izpričana dokumentacija in ob-
stoj objekta (fotodokumentacija, zemljiško-
knjižni izpisek, katastrski načrt).
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Pri naložbah v kmetijska gospodar-
stva za primarno pro izvodnjo in naložbah 
za ohranjanje tradicionalnih stavb je DDV 
upravičen strošek v primeru, ko ga upravi-
čenec ne more izterjati na podlagi nacional-
nih predpisov.

1.3. Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe ko-
misije (ES) št. 1857/2006)

Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih 
stroškov predavanj, demonstracij, tečajev, 
delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja 
na tekmovanjih in stanovskih srečanjih itd.

Teme tehničnih podpor:
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na po-

dročju tehnologij sonaravne reje živali:
– reja drobnice, kot tradicionalne kme-

tijske dejavnosti, ki pomembno vpliva na 
reševanje problema zaraščanja kmetijskih 
površin (pregled stanja pilotnih kmetij in 
ostalih rej drobnice na hribovitih območjih 
MOL, izdelava smernic razvoja drobnice);

– gradnja ali obnova hlevov in spremlja-
jočih kmetijskih objektov za dobro počutje 
živali in učinkovitejše delo v njih (tehnološka 
zasnova živinoreje na kmetiji, ki spreminja 
tehnologijo reje, načrtovanje ter izdelava 
idejne skice objektov, svetovanje in indivi-
dualno delo s kmetijami);

– promocija rdečega mesa sonaravno 
rejenih živali (uvajanje v ponudbo turistič-
nih kmetij, promocija uporabe in priprave 
mesa);

– uvajanje alternativnih kmetijskih polj-
ščin za pridelavo krme v spremenjenih kli-
matskih pogojih, spodbujanje dobre priprave 
tal za setev.

1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti 
sadja:

– obnova starejših sadnih nasadov (pri-
prava projektov za nove nasade, individu-
alno svetovanje v nasadih, uvajanje mrež 
proti toči);

– pridelava jagod in ostalih sadnih vrst 
(ciljno izobraževanje pridelovalcev jagod, 
koščičarjev in pečkarjev za dvig kakovosti 
in količino pridelanega sadja);

– uvajanje pridelave sadja na manjših 
površinah predvsem jagodičevja in lupinar-
jev kot dodatnega zaslužka (animacija novih 
pridelovalcev, svetovanje, oblikovanje ciljne 
skupine);

– spodbujanje pridelave ter predelave 
stare sorte hruške »dišečka« (svetovanje 
pri sajenju novih nasadov, spremljanje 
tehnologije pridelave in predelave v žga-
nje, ocenjevanje žganj, izdelava priročnika 
s tehnološkimi standardi pro izvodnje žga-
nja ter parametri žganja, primernimi za tr-
ženje pro izvoda z zaščitenim znakom za 
kakovost).

1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave 
in poljščin:

– pridelava varne in kakovostne zelenja-
ve ter poljščin (novosti pri varstvu rastlin in 
gnojenju, spoznavanje karantenskih škodli-
jivcev (paradižnikov molj, krompirjeva ogor-
čica) problematika semenarstva (avtohtone 
sorte));

– izobraževanje ciljnih skupin – sezna-
njanje s tehnologijo pridelave, pomoč pri 
registracijah dejavnosti, gnojilni nasveti na 
osnovi merjenja dušika (N-min) in po anali-
zi tal, tehnološki listi za vrtnine s prikazom 
ekonomskih kalkulacij, izmenjava izkušenj 
o pridelavi in ogled dobrih praks ter kmetij);

– oživitev lokalnih sort vrtnin in poveča-
nje samooskrbe v MOL – izobraževanja za 

manjše pridelovalce zelenjave in vrtičkarje 
(seznanitev z osnovami ekološkega kmeto-
vanja, avtohtonimi sortami zelenjave, z mo-
žnostjo pridelave semena, z manj znanimi 
vrtninami in žiti, šparglji, ogled semenskega 
nasada avtohtonih sort solate, motovilca, 
zelja, fižola, korenja, radiča);

– lokalni produkti s podeželja – »Košara 
z ljubljanskega podeželja« – animacija regi-
striranih pridelovalcev zelenjave in prodajal-
cev produkta (zadruga, branjevke na trgu), 
postavitev standardov – standard pridelave, 
vrste pridelka ali izdelka, enotna embalaža, 
izdelava kataloga ponudnikov pridelkov iz 
košarice.

1.3.4. Dvig kakovosti življenja na ljubljan-
skem podeželju:

– izvedba motivacijskih, animacijskih in 
izobraževalnih predavanj ter delavnic za 
ženske na ljubljanskem podeželju s pou-
darkom na dodani vrednosti osnovni kme-
tijski pro izvodnji – predelava živil (izbira vr-
ste predelave na kmetiji, uspešnost trženja, 
prepoznavnost ponudnika na trgu, komu-
nikacija med pro izvajalcem hrane in potro-
šnikom).

1.3.5. Gospodarjenje z gozdom na kme-
tijskih gospodarstvih:

– izvedba predavanj in delavnic za sku-
pno gospodarjenje z gozdom in razvoj do-
polnilih dejavnosti povezanih z izkorišča-
njem lesa;

– ogled dobrih praks skupnega gospo-
darjenja z gozdovi.

2. Pomoči de minimis (Uredba komisije 
(ES) št. 1998/2006)

2.1. Naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih pro izvodov na kmetijskih go-
spodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) 
št. 1998/2006)

2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in 
gozdarskih pro izvodov: sadja, zelenjave, žit, 
mleka, mesa, lesa…

Pomoč se dodeli za kritje upravičenih 
stroškov za:

2.1.1.a) nakup nove in rabljene opreme 
in naprav za predelavo kmetijskih in gozdar-
skih pro izvodov

Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti 

sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.1.2) Neposredna prodaja kmetijskih 

pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih 
kmetijskih gospodarstev

Pomoč se dodeli za kritje upravičenih 
stroškov za:

2.1.2 a) nakup nove in rabljene opreme 
za prodajo kmetijskih pro izvodov

2.1.2 b) nakup materiala za izgradnjo 
ali obnovo prostorov za trženje kmetijskih 
pro izvodov.

Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti 

sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti 

na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe 
komisije (ES) št. 1998/2006

2.2.1. Turizem na kmetiji
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih 

stroškov za:
2.2.1.a) nakup novih in rabljenih strojev 

ali opreme za opravljanje dejavnosti, razen 
drobnega inventarja

2.2.1.b nakup materiala za izgradnjo ali 
obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti.

Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti 

sedež na kmetijskem gospodarstvu.

2.3. Zagotavljanje tehnične podpo-
re za predelavo in trženje kmetijskih pro-
izvodov ter nekmetijske dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih

2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne 
poklicne kvalifikacije

Pomoč se dodeli za kritje upravičenih 
stroškov za:

2.3.1.a) stroške tečaja za pridobitev cer-
tifikata nacionalne poklicne kvalifikacije – 
za predelavo mleka, mesa, sadja, peko kru-
ha, potic in testenin na tradicionalni način, 
čebelarstva itd.

Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti 

sedež na kmetijskem gospodarstvu,
– certifikat pridobljen v obdobju od 1. 4. 

2011 do 8. 2. 2013.
IV. Merila za izbor programov
A) Merila za dodelitev državnih pomoči 

po uredbi za skupinske izjeme – naložbe 
v kmetijska gospodarstva za primarno pro-
izvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicio-
nalnih stavb so:

– prejeta javna sredstva za naložbe 
v kmetijska gospodarstva od leta 2008,

– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo na-

ložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko go-

spodarstvo.
Za dodelitev državnih pomoči za ohra-

njanje tradicionalnih stavb se namesto meri-
la standard kmetijske pridelave in izobrazba 
upravičenca upoštevata naslednji merili:

– starost objekta,
– vrsta obnove (obnova/sanacija, rekon-

strukcija).
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti 

maksimalno 100 točk.
B) Merila za dodelitev državnih pomoči 

po uredbi de minimis – naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih pro izvodov na kmetij-
skih gospodarstvih, naložbe v nekmetijskih 
dejavnostih na kmetijskih gospodarstvih ter 
zagotavljanje tehnične podpore za predela-
vo in trženje kmetijskih pro izvodov ter nek-
metijske dejavnosti na kmetijskih gospodar-
stvih so:

– prejeta sredstva za naložbe na kmetij-
skem gospodarstvu od leta 2008,

– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– status dejavnosti,
– delež lastnih sredstev za izvedbo na-

ložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko go-

spodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti 

maksimalno 100 točk.
Pri vlogah, ki izkazujejo fazne naložbe 

(skupinske izjeme in de minimis) se pri oce-
njevanju upošteva število točk dodeljeno pri 
ocenjevanju prve vloge.

Merilo za dodelitev državnih pomoči po 
uredbi de minimis – zagotavljanje tehnične 
podpore za predelavo in trženje kmetijskih 
pro izvodov ter nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih je:

– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
dobitev sredstev se ocenijo s 100 točkami.

C) Merila za dodelitev državnih pomoči 
po uredbi za skupinske izjeme – zagotavlja-
nje tehnične podpore v kmetijskem sektorju 
po posameznih temah so:
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– primernost predloženih vsebin glede 
na cilje strategije,

– večletne izkušnje pri delu s podežel-
skim prebivalstvom iz razpisanih tem,

– dosedanja vključenost v programe ra-
zvoja podeželja.

Obravnavajo se vloge, ki dosežejo mini-
malno 70 točk. Skupno je možno pri ocenje-
vanju dobiti maksimalno 100 točk.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sred-

stev, ki so namenjena za izvedbo programov 
podeželja je 140.000,00 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih 
vrstah in namenih:

1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
1.1. naložbe v kmetijska gospodarstva 

za primarno pro izvodnjo 50.000,00 EUR,
1.2. naložbe za ohranjanje tradicionalnih 

stavb 25.000,00 EUR,
1.3. zagotavljanje tehnične podpore 

v kmetijskem sektorju 35.000,00 EUR:
– izboljšanje znanja kmetov na po-

dročju tehnologij sonaravne reje živali 
8.500,00 EUR,

– povečanje pridelkov in kakovosti sadja 
7.500,00 EUR,

– spodbujanje pridelave zelenjave in 
poljščin 12.000,00 EUR,

– dvig kakovosti življenja na ljubljanskem 
podeželju 3.000,00 EUR,

– gospodarjenje z gozdom na kmetijskih 
gospodarstvih 4.000,00 EUR.

MOL si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine sredstev, v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku 
sprejemanja proračuna MOL za leto 2013.

2. Pomoči de minimis
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 

pro izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter 
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih in zagotavljanje tehnične 
podpore za predelavo in trženje kmetijskih 
pro izvodov 30.000,00 EUR.

Kolikor bodo zaprošena sredstva 
po predloženih vlogah za naložbe za posa-
mezno vrsto ali namen pomoči višja oziroma 
nižja od predvidenih sredstev, se sredstva 
prerazporedijo na drugo vrsto oziroma na-
men pomoči.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva za leto 2013 morajo biti 
porabljena v letu 2013.

VII. Roka za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, in sicer za pomoč za zagotavljanje 
tehnične podpore v kmetijskem sektorju 
vključno do 3. 12. 2012 (velja datum žiga 
pošte). Za naložbe v kmetijska gospodar-
stva za primarno pro izvodnjo in naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov 
na kmetijskih gospodarstvih ter za nalož-
be v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih in za zagotavljanje tehnične 
podpore za predelavo in trženje kmetijskih 
pro izvodov ter nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih vključno do 11. 2. 
2013 (velja datum žiga pošte).

Vloga za dodelitev sredstev za nalož-
be v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo, naložbe v predelavo primarnih 
kmetijskih pro izvodov na kmetijskih gospo-
darstvih in za naložbe v nekmetijske de-
javnosti na kmetijskih gospodarstvih se pri-
pravi na obrazcu Vloga 1, za zagotavljanje 
tehnične podpore v kmetijskem sektorju na 

obrazcu Vloga 2 in za zagotavljanje tehnič-
ne podpore za predelavo in trženje kme-
tijskih pro izvodov ter nekmetijske dejavno-
sti na kmetijskih gospodarstvih na obrazcu 
Vloga 3.

Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, 
ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna 
dokumentacija in so navedeni na obrazcu 
vloga.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojni-
ci – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo 
»Obrazca ovojnica«. V primeru, da upra-
vičenec pošilja več vlog za več namenov, 
mora biti vsaka vloga poslana v posebni 
ovojnici.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za 

izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in/ali projektov v MOL v letu 
2013 s področja dodelitev državnih pomoči 
za programe razvoja podeželja v MOL se 
bo pričelo dne 6. 12. 2012 za zagotavljanje 
tehnične podpore v kmetijskem sektorju, 
dne 13. 2. 2013 pa za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno pro izvodnjo in 
naložbe v predelavo in trženje primarnih 
kmetijskih pro izvodov na kmetijskih gospo-
darstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti 
in tehnične podpore za predelavo in trženje 
kmetijskih pro izvodov ter nekmetijske de-
javnosti na kmetijskih gospodarstvih. Od-
piranje vlog ne bo javno. Kolikor se zaradi 
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne 
zaključi istega dne, se nadaljuje naslednji 
dan.

Na odpiranju ugotavlja komisija popol-
nost vlog glede na to, če so bili predloženi 
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepo-
polno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo doku-
mentacijo bo komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo 
v roku treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o iz-
branih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po 
pooblastilu župana s sklepom odločila di-
rektorica MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep 
pa župan MOL.

Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na na-

čin, ki je določen v VII. točki besedila tega 
razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posame-
zni namen in ne bodo dopolnjene v roku za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih in posebnih pogojev določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumenta-
cije za posamezni namen,

– ki jih bo področna komisija, na podlagi 
meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila 
kot neustrezne,

– tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjeva-
nja vlog dosegli najnižje število točk v okviru 
posamezne vrste in namena pomoči, vendar 
le v primeru, če zaprošena sredstva vseh 
vlagateljev, presegajo okvirno višino pred-
videnih sredstev po posameznih vrstah in 
namenih.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila 
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku 
odpiranja vlog.

X. Sklenitev pogodbe: medsebojne ob-
veznosti med Mestno občino Ljub ljana in 
prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je od dneva te ob-
jave do izteka prijavnih rokov dosegljiva 
na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/si/mol/razpisi-razgr nitve-objave/ ali pa 
jo v teh rokih zainteresirani dvignejo vsak 
uradni dan v času uradnih ur na Odseku za 
razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddel-
ka za gospodarske dejavnosti in promet, 
Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub-
ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Predstavitev razpisa za vse zainteresira-
ne bo v torek, 20. novembra 2012, ob 9. uri, 
v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni 
trg 1, Ljub ljana.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo zainteresirani po telefonu ozi-
roma e-pošti vsak uradni dan v času uradnih 
ur pri: Maruški Markovčič (tel. 01/306-43-09, 
e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si) 
ali Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11, e-po-
šta: teodora.makoter@ljubljana.si).

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4581/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 
20/11 in 100/11 – Odl. US) ter v skladu 
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih ko-
misijah (Uradni list RS, št. 38/12) Mestna 
občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana (v 
nadaljevanju: MOL) objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov, 
ki jih bo v obdobju od 2013 do 2015 

sofinancirala Mestna občina Ljub ljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih 

kulturnih programov (v nadaljevanju: progra-
mov), ki jih bodo izvajalci realizirali v obdo-
bju od 2013 do 2015.

Razpis se nanaša na sofinanciranje pro-
gramov v obdobju od 2013 do 2015 na na-
slednjih področjih:

A/uprizoritvene umetnosti,
B/glasbene umetnosti,
C/likovne umetnosti,
D/intermedijske umetnosti,
E/literarni festival,
F/podporni kulturni programi.
2. Opredelitev razpisnih področij
2.1. Področje A/uprizoritvene umetnosti 

obsega pripravo in izvedbo kulturnih progra-
mov na področju gledališča in plesa. Gleda-
liško področje zajema vse zvrsti t.i. »odrskih 
umetnosti«, in sicer od dramskega, lutkov-
nega, eksperimentalnega in fizičnega gle-
dališča, prek ambientalnega do pouličnega 
gledališča. Programski sklop »produkcija« 
zajema programske enote, ki bodo premi-
erno izvedene v obdobju od 2013 do 2015. 
Programski sklop »postprodukcija« zajema 
programske enote, ki so primerne za po-
novno izvedbo v obdobju od 2013 do 2015, 
in sicer zaradi svoje kakovosti, odziva pu-
blike, predstavitve kulturne produkcije MOL 
ipd. Programski sklop »festival« zajema pri-
pravo in izvedbo festivala v obdobju od 2013 
do 2015. Programski sklop »mednarodno 
sodelovanje« zajema tako gostovanja tujih 
gledaliških oziroma plesnih skupin v Ljub-
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ljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih 
izvajalcev v tujini. Programski sklop »kul-
turno-umetnostna vzgoja« zajema pripravo 
in izvedbo gledaliških in plesnih projektov 
mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave 
in delavnice za otroke in mlade, v katerih se 
z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi 
spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.

2.2. Področje B/glasbene umetnosti zaje-
ma pripravo in izvedbo posameznih koncer-
tov, koncertnih ciklov in festivalov. Koncertni 
cikel mora obsegati najmanj 5 koncertov, 
festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov 
v strnjenem časovnem obdobju. Programski 
sklop »mednarodno sodelovanje« zajema 
gostovanja, turneje in izmenjave v medna-
rodnem kulturnem prostoru ter organiza-
cijo gostovanj kakovostnih tujih izvajalcev 
v MOL. Programski sklop »kulturno-ume-
tnostna vzgoja« zajema pripravo in izvedbo 
posameznih koncertov mladih ustvarjalcev 
(do 27 let) ter izvedbo glasbenih dogodkov 
in delavnic za otroke in mlade, v katerih se 
z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi 
spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.

2.3. Področje C/likovne umetnosti za-
jema tako tradicionalne zvrsti, kot so sli-
karstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, ki-
parstvo, arhitektura, oblikovanje, kot tudi 
sodobnejše načine izražanja: plastično, 
prostorsko in svetlobno oblikovanje, foto-
grafijo, video, instalacije, ulično (vizualno) 
umetnost, performans, dogodek in druge 
sodobne ustvarjalne prakse 21. stoletja, ki 
se povezujejo z drugimi področji umetnosti, 
z znanostjo, ekologijo in podobno. Področje 
likovnih umetnosti ne zajema oblikovanja 
spletnih strani, avdiovizualnih del, medij-
skih izdelkov z namenom trženja, komerci-
alnih prireditev, udeležbe na sejmih, tiska-
nja knjig in podeljevanja nagrad. Program-
ski sklop »produkcija« zajema samostojne 
in skupinske likovne projekte. Programski 
sklop »mednarodno sodelovanje« zajema 
gostovanja tujih umetnikov v Ljub ljani in 
ljubljanskih v tujini. Programski sklop »kul-
turno-umetnostna vzgoja« zajema pripravo 
in izvedbo likovnih dogodkov mladih ustvar-
jalcev (do 35 let) ter izvedbo delavnic ali 
drugih dogodkov, v katerih se z ustreznimi 
pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja 
ustvarjalnost otrok in mladih.

2.4. Področje D/intermedijske umetnosti 
temelji na spajanju različnih novomedijskih 
praks in zajema poudarjeno uporabo no-
vih tehnologij znotraj umetniških projektov. 
Področja, ki jih štejemo med intermedijske 
umetnosti: spletna umetnost, navidezna re-
sničnost, multimedijski performans, interak-
tivna instalacija, robotska umetnost, kiber-
netska umetnost, digitalno arhiviranje in bio-
tehnologija. Gre za projekte, ki na umetniški 
način uporabljajo in predstavljajo procese, 
produkte in vplive tehnologij, znanosti ter 
socialnih praks, pri čemer sodobne tehnolo-
gije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in 
raziskovalen način. Programski sklop »pro-
dukcija« zajema programske enote, ki bodo 
premierno izvedene v obdobju od 2013 do 
2015. Programski sklop »postprodukcija« 
zajema programske enote, ki so primerne 
za ponovno izvedbo v obdobju od 2013 do 
2015, in sicer zaradi svoje kakovosti, odziva 
občinstva, ali predstavitve kulturne produk-
cije mesta Ljub ljana doma in v tujini. Pro-
gramski sklop »mednarodno sodelovanje« 
zajema tako gostovanja tujih intermedijskih 
umetnikov v Ljub ljani, kakor tudi predstavi-
tev tovrstnih ljubljanskih umetnikov v tuji-

ni. Programski sklop »kulturno-umetnostna 
vzgoja« zajema pripravo in izvedbo inter-
medijskih dogodkov mladih ustvarjalcev (do 
27 let) ter delavnice za otroke in mlade, 
v katerih se z ustreznimi pedagoško-didak-
tičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok 
in mladih.

2.5. Področje E/literarni festival se na-
naša na izvedbo literarne prireditve z med-
narodnim značajem, ki je usmerjena v pro-
moviranje in srečevanje literatur svetovnih 
celin in soočanje različnih sodobnih književ-
nih zvrsti. Literarni festival zajema sreča-
nja z najmanj štirimi tujimi in najmanj enim 
slovenskim uveljavljenim književnim avtor-
jem, izdajo njihovih del po dostopnih ce-
nah v času festivala, promocijo literature in 
branja, spodbujanje medkulturnega dialoga, 
spoznavanje sodobne ustvarjalnosti književ-
nih ustvarjalcev različnih kulturnih okolij ter 
večanje dostopnosti knjige.

2.6. Področje F/podporni kulturni pro-
grami se nanaša na različne aktivnosti in-
formativnega, izobraževalnega, teoretske-
ga in kritiško-refleksivnega značaja, ki so 
neposredno vezane na izvedbo kulturnega 
programa. Na to področje se lahko prijavi-
jo predlagatelji programov, ki delujejo pre-
težno kot informacijska podpora na enem 
izmed naslednjih področij: uprizoritvene 
umetnosti, glasbene umetnosti, likovne 
umetnosti in intermedijske umetnosti. To 
področje zajema aktivnosti, kot je na primer 
posredovanje informacij o področju, arhi-
viranje in dokumentiranje, organizacija se-
minarjev, izobraževanj in delavnic. V okvir 
tega področja ne sodi »nakup opreme in 
investicijsko vzdrževanje«.

Do javne podpore so upravičeni tisti 
izvajalci podpornih programov, ki s svojo 
kontinuirano dejavnostjo informativnega, 
izobraževalnega, teoretskega in/ali kriti-
ško-refleksivnega značaja pomembno pri-
spevajo k raznolikosti in intenziteti kultur-
nega življenja.

Predlagatelji programov se lahko prija-
vljajo na to področje izključno kot na osnov-
no področje. Na to razpisno področje se ni 
mogoče prijaviti kot na drugo področje.

3. Cilji razpisa
MOL bo programe na vseh razpisnih po-

dročjih v obdobju od 2013 do 2015 podpiral 
v skladu z naslednjimi dolgoročnimi splo-
šnimi cilji Strategije razvoja kulture v MOL 
2012–2015:

– spodbujanje ustvarjalnosti na vseh po-
dročjih kulturnih dejavnosti na območju MOL 
z namenom, da se kulturna ponudba v MOL 
razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstno-
sti in dostopnosti,

– zagotavljanje večje dostopnost javnih 
kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce 
in obiskovalce MOL,

– zagotavljanje pogojev, da se bodo ne-
vladne organizacije in druge ustanove ter 
posamezniki, ki delujejo na področju kultu-
re, razvijali ter prispevali k večji kakovosti 
in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL,

– povečanje dostopnosti do ustvarjalno-
sti za nove generacije umetnikov, ustvarjal-
cev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki 
se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo 
umetniške ustvarjalnosti,

– krepitev tistega dela kulturne produkci-
je, ki temelji na medpodročnem povezova-
nju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje 
in izobraževanja, turizma, urbanizma, re-
gionalnega razvoja, ekologije in gospodar-
skega razvoja,

– povečanje obsega tiste kulturne pro-
dukcije, ki se odvija na odprtih javnih povr-
šinah MOL in neposredno prispeva h kulti-
viranju podobe prestolnice,

– podpora uveljavljenim neodvisnim kul-
turnim organizacijam, ki imajo sedež in ki 
delujejo na območju MOL,

– podpiranje kakovostnih programov, ki 
so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL 
in promocijo v tujini,

– povečanje raznolikosti kulturnih dogod-
kov na območju MOL.

4. Pomen izrazov in upravičenost stro-
škov

Nepridobitne zasebne kulturne organi-
zacije so pravne osebe, ki so ustanovljene 
kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali 
druga nepridobitna organizacija zasebnega 
prava in so skladno s svojimi ustanovitve-
nimi akti registrirane za izvajanje kulturnih 
dejavnosti.

Program je po vsebini, zasnovi in obsegu 
zaključena celota programskih enot, ki jo 
bodo predlagatelji v javnem interesu izvedli 
v obdobju od 2013 do 2015, in sicer v skladu 
s prijavljenim terminskim planom.

Programska enota je posamična kulturna 
aktivnost na razpisnih področjih, ki je pred-
stavljena javnosti kot zaključena samostojna 
celota: gledališka predstava, koncert, raz-
stava ipd.

Predlagatelj lahko prijavi program le na 
enem razpisnem področju kot osnovnem 
programskem področju. Poleg osnovnega 
programskega področja lahko predlagatelj 
v razpisnem obrazcu navede tudi druga pro-
gramska področja, ki sodijo v okvir drugih 
razpisnih področij, razen na področju F/. 
Osnovno programsko področje je tisto raz-
pisno področje, ki po mnenju predlagatelja 
v največji meri opredeljuje kulturno dejav-
nost, ki jo izvaja, in sicer po obsegu in vrsti 
dejavnosti.

Predlagatelj programa je odgovorni iz-
vajalec programa. Izbrani izvajalec progra-
ma bo v pogodbi naveden kot pogodbena 
stranka.

5. Programski sklopi
Razpisno področje A/uprizoritvene ume-

tnosti vsebuje naslednje programske sklo-
pe:

– produkcija,
– postprodukcija,
– festival,
– mednarodno sodelovanje,
– kulturno-umetnostna vzgoja.
Razpisno področje B/glasbene umetno-

sti vsebuje naslednje programske sklope:
– organizacija koncertov, koncertnih ci-

klov ali festivalov,
– mednarodno sodelovanje,
– kulturno-umetnostna vzgoja.
Razpisno področje C/likovne umetnosti 

vsebuje naslednje programske sklope:
– produkcija,
– mednarodno sodelovanje,
– kulturno-umetnostna vzgoja.
Razpisno področje D/intermedijske ume-

tnosti vsebuje naslednje programske sklo-
pe:

– produkcija,
– postprodukcija,
– mednarodno sodelovanje,
– kulturno-umetnostna vzgoja.
Razpisno področje E/literarni festival 

umetnosti vsebuje naslednji programski 
sklop:

– literarni festival z mednarodnim zna-
čajem.
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Razpisno področje F/podporni kulturni 
programi vsebuje naslednje programske 
sklope:

– spletni portal in elektronske publikacije,
– izobraževanje, informiranje in založni-

štvo,
– dokumentiranje in arhiviranje.
6. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-

pisu
Upravičenci do sredstev:
Na razpis se lahko, kot predlagatelji pro-

gramov prijavijo le nepridobitne zasebne 
kulturne organizacije (upravičene osebe), ki 
izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

– da bo predlagatelj izvedel prijavljeni 
program v obdobju od 2013 do 2015 (obve-
zna Priloga 1),

– da je registriran za opravljanje kulturne 
dejavnosti za razpisno področje, na katere-
ga se prijavlja in da ima sedež na območju 
MOL (obvezna Priloga 1),

– da je v zadnjih treh letih uspešno izve-
del program oziroma projekte, ki jih je stro-
kovna javnost pozitivno ocenila (obvezno 
dokazilo – fotokopije najmanj petih kritiških 
in medijskih odmevov),

– da bo zagotovil prostorske pogoje za 
pripravo in izvedbo predlaganega programa 
(obvezna Priloga 1),

– da predlaga program, katerega zapro-
šeni znesek sofinanciranja ne presega 50 % 
vseh predvidenih programskih stroškov (ob-
vezna Priloga 1),

– da bo v primeru doseženega dogovora 
z MOL brezplačno izvedel ponovitev izbrane 
programske enote na eni izmed javnih prire-
ditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne 
dodatne materialne stroške, ki bi pri tem 
nastali (obvezna Priloga 1),

– da ima delujočo spletno stran, ki vse-
buje najmanj osnovne podatke o izvajalcu 
programa in njegovih tekočih programskih 
aktivnostih (obvezna Priloga 1),

– da je izpolnil vse svoje pogodbene ob-
veznosti do MOL (obvezna Priloga 1),

– da dovoli objavo osebnih podatkov 
z namenom objave rezultatov razpisa na 
spletni strani MOL, skladno z Zakonom 
o dostopnosti informacij javnega značaja in 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (obve-
zna Priloga 1).

7. Posebni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu

7.1. Upravičenci do sredstev:
Na razpis se lahko, kot predlagatelji pro-

gramov, prijavijo le nepridobitne zasebne 
kulturne organizacije (upravičene osebe), ki 
izpolnjuje naslednje posebne pogoje:

1) na področju A/uprizoritvene umetnosti 
se lahko prijavijo le predlagatelji programov, 
ki so v obdobju od 2010 do 2012 izvedli 
najmanj:

– 6 programskih enot v okviru program-
skega sklopa produkcija in/ali izvedba ve-
čjega festivala v obdobju od 2010 do 2012;

2) na področju B/glasbene umetnosti se 
lahko prijavijo le predlagatelji programov, 
ki so v obdobju od 2010 do 2012 izvedli 
najmanj:

– 10 programskih enot v okviru program-
skih sklopov organizacija koncertov, kon-
certnih ciklov in festivalov, programskega 
sklopa mednarodno sodelovanje in kultur-
no-umetnostna vzgoja;

3) na področju C/likovne umetnosti se 
lahko prijavijo le predlagatelji programov, 
ki so v obdobju od 2010 do 2012 izvedli 
najmanj:

– 12 programskih enot v okviru program-
skih sklopov produkcija, mednarodno sode-
lovanje in kulturno-umetnostna vzgoja;

4) na področju D/intermedijske umetnosti 
se lahko prijavijo le predlagatelji programov, 
ki so v obdobju od 2010 do 2012 izvedli 
najmanj:

– 9 programskih enot v okviru program-
skih sklopov produkcija, postprodukcija in 
mednarodno sodelovanje;

5) na področju E/literarni festival se lah-
ko prijavijo le predlagatelji programov, ki so 
v obdobju od 2010 do 2012:

– letno izvedli literarni festival z medna-
rodno udeležbo, ki je obsegal najmanj deset 
festivalskih dogodkov;

6) na področju F/podporni programi se 
lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki 
so v obdobju od 2010 do 2012:

– na svoji spletni strani omogočali upo-
rabnikom dostop do informacij na enem 
izmed razpisnih področij (uprizoritvene, 
glasbene, likovne ali intermedijske umetno-
sti) in hkrati izvedli najmanj 10 dogodkov 
v obliki izobraževanj, delavnic, seminarjev 
ali predavanj.

7.2. Predlagatelj, ki kandidira za sofi-
nanciranje programa, ne more kandidirati 
za sofinanciranje projekta. Če se ugotovi, 
da predlagatelj programa ne izpolnjuje splo-
šnih in posebnih pogojev za programsko 
sofinanciranje, ali če strokovna komisija za 
posamezno področje programu dodeli manj-
še število točk, kot je predvideno za sprejem 
v programsko sofinanciranje, bodo tiste pro-
gramske enote, ki jih predlagatelj progra-
ma predlaga na podlagi pisnega obvestila, 
obravnavane kot vloge za sofinanciranje 
projektov in preusmerjene v okvir Javnega 
razpisa za izbor kulturnih projektov, ki jih bo 
v letu 2013 sofinancirala MOL.

7.3. Za sofinanciranje programa na vseh 
razpisnih področjih ne morejo kandidirati 
tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslo-
vanja na podlagi Zakona o in integriteti in 
preprečevanju korupcije (uradno prečišče-
no besedilo) /ZIntPK-UPB2, (Uradni list RS, 
št. 69/11).

7.4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
MOL lahko v primeru naknadne ugoto-

vitve o neizpolnjevanju pogojev in po že 
izdani dokončni odločbi o izboru progra-
ma spremeni odločitev in z izvajalcem ne 
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru 
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju po-
godbenih obveznosti (nerealizacija progra-
ma) v tekočem pogodbenem letu razveže 
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplača-
nih sredstev pa zahteva povračilo sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do dneva vračila.

Predlagatelj, s katerim bo sklenjena po-
godba o sofinanciranju programa v obdobju 
od 2013 do 2015, bo lahko predlagal spre-
membo pogodbe le zaradi naslednjih spre-
menjenih okoliščin na svoji strani:

– sprememba roka izvedbe posame-
znih programskih enot (v primeru, da bo 
naknadno ugotovil, da ne bo mogel izvesti 
programske enote v pogodbeno določenem 
roku, lahko predlaga drug termin izvedbe 
v letu 2013, vendar mora to predlagati naj-
pozneje do 15. 9. 2013),

– sprememba naslova programske eno-
te je možna v primeru, ko predlagatelj na 
podlagi utemeljenih razlogov spremeni de-
lovni naslov programske enote kot ga je 
prijavil na javni razpis, pod pogojem, da 
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vsebina izbrane programske enote ostane 
enaka, vendar najpozneje do 15. 9. 2013),

– sprememba prizorišča izvedbe posa-
mezne programske enote (v primeru, da 
bo naknadno ugotovil, da ne more izvesti 
programske enote v pogodbeno določenem 
kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga 
drug kraj oziroma prizorišče v letu 2013, 
vendar najpozneje do 15. 9. 2013).

8. Splošni razpisni kriteriji
8.1. Kakovost in uspešnost realizacije 

programa oziroma projektov predlagatelja 
v obdobju od 2010 do 2012 (najvišje možno 
število dodeljenih točk je 30):

ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe programa v obdobju od 2010 do 2012 do 10 točk

aktualnost ponudbe in odmevnost v strokovni javnosti, število kritiških odmevov, nagrad ipd. do 7 točk

dostopnost programa prebivalcem in obiskovalcem MOL, od tega:
– dostopnost informacij o programu in obveščanje javnosti (do 2 točki)
– fizična dostopnost programa (do 2 točki)
– cenovna dostopnost programa (do 2 točki)

do 6 točk

pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL in doseženo število ciljnega občinstva do 4 točke

stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri izvedbi programa v obdobju od 2010 do 2012 z lastnimi 
sredstvi oziroma sredstvi iz drugih virov

do 3 točke

8.2. Kakovost in izvedljivost progra-
ma predlagatelja v obdobju od 2013 do 
2015 (najvišje možno število dodeljenih 
točk je 50):

vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept do 14 točk

aktualnost ter izvirnost programskega koncepta do 10 točk

reference predlagatelja in avtorjev programskih enot do 8 točk

dostopnost programa prebivalcem in obiskovalcem MOL, od tega:
– dostopnost informacij o programu in obveščanje javnosti (do 2 točki)
– fizična dostopnost programa (do 2 točki)
– cenovna dostopnost programa (do 2 točki)

do 6 točk

uravnoteženost finančne konstrukcije glede na obseg in vsebino programa ter predvideni višji delež 
sredstev iz drugih virov

do 3 točke

programi, ki se bodo aktivno vključevali v večje kulturne dogodke (obeležitev 20-letnice delovanja neodvisne 
kulturne scene v Ljub ljani leta 2013 in 2000 let Emone leta 2014) ter povezali večje število raznovrstnih 
izvajalcev

do 3 točke

izvedba predlaganega programskega sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi leto) do 3 točke

sodelovanje z drugimi kulturnimi organizacijami in posamezniki (javni zavodi, kulturna društva, zasebni 
kulturni zavodi in samostojni ustvarjalci na področju kulture) pri pripravi in izvedbi programa, bodisi v obliki 
koprodukcije ali pa v drugih oblikah produkcijskega sodelovanja

do 3 točke

9. Posebni razpisni kriteriji
Posebni razpisni kriteriji za programe 

(najvišje možno število dodeljenih točk je 
20):

9.1. Na področju A/uprizoritvene ume-
tnosti bodo prednostno obravnavani pro-
grami, ki:

načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija (najmanj dve premierni 
izvedbi letno), postprodukcija (najmanj deset ponovitev letno) in/ali festivali 

do 5 točk

vključujejo večje število izvajalcev (igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot do 5 točk

načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo do 4 točke

načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah in/ali gostijo tuje referenčne 
izvajalce

do 3 točke

vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne 
vzgoje

do 2 točki

načrtujejo gostovanja na referenčnih prizoriščih v svetu do 1 točka
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9.2. Na področju B/glasbene umetnosti 
bodo prednostno obravnavani programi, ki:

načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov organizacija koncertov, koncertnih 
ciklov ali festivalov

do 8 točk

vključujejo v posameznih programskih enotah večje število domačih ustvarjalcev (skladateljev, avtorjev 
besedil ipd.) in poustvarjalcev (izvajalcev) ter vrhunskih glasbenih ustvarjalcev z mednarodnega področja

do 5 točk

načrtujejo visoko kakovostno produkcijo za otroke in mlade do 2 točki

vključujejo večje število mladih ustvarjalcev in poustvarjalcev v svoje programe do 2 točki

v svoje programe vključuje oziroma izvaja kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje do 2 točki

načrtujejo gostovanja na referenčnih prizoriščih v svetu do 1 točka

9.3. Na področju C/likovne umetnosti 
bodo prednostno obravnavani programi, ki:

načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskega sklopa produkcija do 10 točk

načrtujejo večje število projektov z mednarodno udeležbo do 4 točke

vključujejo večje število mladih ustvarjalcev v svoje programe oziroma izvajajo kakovostne in dostopne 
vsebine kulturne vzgoje

do 3 točke

načrtujejo izvedbo rezidenčnih programov do 2 točki

načrtujejo gostovanja na referenčnih prizoriščih v svetu do 1 točka

9.4. Na področju D/intermedijske ume-
tnosti bodo prednostno obravnavani pro-
grami, ki:

načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija do 5 točk

načrtujejo večje število izvedb programskih enot oziroma sklopov, ki obravnavajo problematiko urbanih 
kulturnih izrazov in estetik ali javnih prostorov v MOL

do 4 točke

vključujejo večje število programskih enot oziroma sklopov, ki poudarjajo svojstvene rešitve izvajanja 
programa

do 3 točke

se povezujejo z ostalimi izvajalci podobnih ustvarjalnih usmeritev do 3 točke

aktivno izkoriščajo splet kot izrazno in komunikacijsko prizorišče do 2 točki

načrtujejo izvedbo rezidenčnih programov do 1 točka

načrtujejo gostovanja na referenčnih prizoriščih v svetu do 1 točka

načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah in/ali gostijo tuje referenčne 
izvajalce

do 1 točka

9.5. Na področju E/literarni festival bo-
do prednostno obravnavani programi, ki:

načrtujejo večje število sodelujočih referenčnih tujih avtorjev do 10 točk

vključuje izdajo dostopnih knjižnih del (naklada, distribucija, promocija knjig in avtorjev) do 5 točk

načrtujejo inovativne dogodke na področju promocije in spodbujanja branja do 5 točk

9.6. Na področju F/podporni kulturni pro-
grami bodo prednostno obravnavani pro-
grami, ki:

s svojo redno aktivnostjo podpirajo izvedbo javnih kulturnih programov in kulturnih projektov večjega števila 
drugih izvajalcev na območju MOL

do 9 točk

za vsako programsko leto načrtujejo izvedbo najmanj 5 dogodkov v obliki izobraževanj, delavnic, seminarjev 
ali predavanj

do 4 točke

na svoji spletni strani nudijo večje število uporabnih in aktualnih informacij, najmanj z enega izmed 
naslednjih razpisnih področij: uprizoritvene, glasbene, likovne ali intermedijske umetnosti

do 3 točke

v okviru svoje redne dejavnosti izvajajo tudi dokumentiranje in arhiviranje ter omogočajo javni dostop do 
dokumentiranega oziroma arhiviranega gradiva

do 3 točke

načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah in/ali gostijo tuje referenčne 
izvajalce

do 1 točka
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10. Uporaba razpisnih kriterijev
Izbrani bodo tisti programi predlagate-

ljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na 
podlagi splošnih in posebnih razpisnih kri-
terijev prejeli najmanj 81 točk. Način razvr-
ščanja programov glede na višino doseže-
nih točk je sestavni del prijavnih obrazcev 
za posamezna razpisna področja. Višina 
odobrenih sredstev za program je odvisna 
od skupne višine prejetih točk za posame-
zen program, pri čemer med izbranimi pro-
grami predlagateljev ni primerljivosti glede 
višine odobrenih sredstev v sorazmerju 
z višino prejetih točk.

MOL bo v obdobju od 2013 do 2015 
sofinanciral na področju uprizoritvenih ume-
tnosti največ šestnajst, na področju glas-
benih umetnosti največ deset, na področju 
likovnih umetnosti največ šest, na področju 
intermedijskih umetnosti največ štiri, na po-
dročju literarnih festivalov največ enega in 
na področju podpornih kulturnih programov 
največ dva javna kulturna programa.

11. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih 

sredstev za programe v letu 2013 znaša: 
1.965.000 €. MOL si pridružuje pravico do 
spremembe okvirne višine sredstev v prime-
ru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo 
v postopku sprejemanja proračuna MOL za 
leto 2013.

Višina sredstev za sofinanciranje trile-
tnih programov za leti 2014 in 2015 bo od-
visna od dogovorjenega obsega programa 
za posamezno leto, od višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu MOL za financiranje 
posameznih razpisnih področij v letih 2014 
in 2015, od ocene izvajanja dogovorjenega 
obsega programa v preteklem letu in od 
ocene pristojne strokovne komisije glede 
programskega načrta za posamezno pro-
računsko leto.

12. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva za iz-
brane programe morajo biti porabljena 
v proračunskih letih 2013, 2014 in 2015, 
in sicer do konca tekočega leta. Izbrani iz-
vajalci programov, s katerimi bo sklenjena 
triletna pogodba, bodo za leti 2014 in 2015 
pozvani k predložitvi programa za vsako leto 
posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega 
bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodat-
ka k pogodbi za leti 2014 in 2015.

MOL bo z izbranim predlagateljem pro-
grama sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programa v obdobju od 2013 do 2015.

13. Razpisni rok: razpis se prične 26. ok-
tobra 2012 in zaključi 26. novembra 2012.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec;
– Priloga 1 (obvezna);
– vzorec pogodbe za sofinanciranje pro-

grama.
Razpisno dokumentacijo lahko predlaga-

telji programov v razpisnem roku dvignejo 
na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambro-
žev trg 7, Ljub ljana, med uradnimi urami 
(vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 
12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi 
na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

MOL je dolžna v času razpisnega roka 
na pisno zahtevo zainteresiranim predlaga-
teljem razpisno dokumentacijo tudi poslati 
po pošti ali po elektronski pošti.

Informativni dan za vse zainteresirane bo 
v sredo, 7. novembra 2012 od 10. do 12. ure 
na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev 
trg 7, Ljub ljana.

15. Način pošiljanja in vsebina vlog
15.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustre-

znih prijavnih obrazcih za posamezno razpi-
sno področje in mora vsebovati vse bistve-
ne sestavine vloge ter obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

15.2. Vloga mora bi poslana na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, do vključno 26. novembra 2012 (da-
tum 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).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in naslov predlagatelja.

15.3. Dopolnjevanje vlog:
15.3.1 Predlagatelj lahko vlogo dopol-

njuje v razpisnem roku na način kot velja 
za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno 
pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji 
strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kul-
tura« – z obvezno navedbo, na katero vlogo 
se dopolnitev nanaša.

15.3.2. Če bo vloga formalno nepopolna, 
bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni. Pre-
dlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. 
Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahte-
vanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

15.4. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne 
bo izpolnjena na originalnem obrazcu v ti-
skani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne 
priloge (navedeno v 6. točki razpisnega be-
sedila), da je predlagatelj v zadnjih treh letih 
uspešno izvedel program oziroma projekte, 
ki jih je strokovna javnost pozitivno ocenila 
(obvezno dokazilo – fotokopije najmanj petih 
kritiških in medijskih odmevov) oziroma ne 
bo dopolnjena v roku petih dni po prejetju 
poziva za dopolnitev.

15.5. Oddaja vloge pomeni, da se predla-
gatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

16. Obvezne priloge k vlogi
Obvezne sestavine in priloge vsake vlo-

ge na vseh razpisnih področjih so:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec 

MOL v tiskani obliki,
– pravilno in v celoti izpolnjena obvezna 

Priloga 1,
– vsaj pet kritiških in medijskih odmevov, 

ki se nanašajo na izvajanje programa v za-
dnjem triletnem obdobju,

– dokazilo v obliki povabila v primeru 
mednarodnega sodelovanja, ki se nanaša 
na predvideno izvedbo posamezne pro-
gramske enote v tujini.

17. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
17.1. Komisija za odpiranje vlog bo zače-

la odpirati vloge 28. 11. 2012. Če se zaradi 
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti 
dan, se nadaljuje naslednji dan.

17.2. Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana oziroma dopolnjena 

na način in v roku, kot je navedeno v 15. toč-
ki tega besedila razpisa,

– ki ne bo podana na ustreznem obrazcu 
v tiskani obliki,

– ki ne bo vsebovala vseh dokazil in dru-
gih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacije.

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo od-
dana na pošto kot priporočena pošiljka do 
vključno 26. novembra 2012.

Za neupravičeno osebo se šteje ti-
sti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splo-
šnih in posebnih razpisnih pogojev.

MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločil vsako vlogo predlagatelja, ki 
je ni vložila upravičena oseba ali ni pravo-
časna. Predlagatelje nepopolnih vlog bomo 
z dopisom pozvali k dopolnitvam.

17.3. Pristojni uslužbenec MOL za po-
samezno razpisno področje bo najkasneje 
v roku dveh mesecev od zaključka odpira-
nja vlog obvestil predlagatelje programov 
o predlogu področne strokovne komisije in 
določil rok, do katerega bo imel predlagatelj 
možnost, da se o predlogu komisije pisno 
izjavi. Obvestilo vsebuje predlog strokovne 
komisije za posamezno razpisno področje in 
mnenje pristojnega uslužbenca. V roku pri-
spele izjave predlagateljev bodo obravnava-
le področne strokovne komisije in oblikovale 
končne predloge financiranja programov, na 
podlagi katerih bo izdana odločba.

18. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom

Zainteresirane osebe lahko dobijo do-
datne informacije v zvezi z razpisom vsak 
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, 
ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri nasle-
dnjih uslužbencih MOL:

– A/uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič 
(nina@kalcic.si, 306-48-39),

– B/glasbene umetnosti: Vanda Stra-
ka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 
306-48-42),

– C/likovne umetnosti in Lena Jevnik 
(lena.jevnik@ljubljana.si, 306-48-54),

– D/intermedijske umetnosti: Semira 
Osmanagić (semira.osmanagic@ljublja-
na.si, 306-48-65),

– E/literarni festival: Saša Ogrizek 
(sasa.ogrizek@ljubljana.si, 306-48-16) in 
Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, 
306-48-38),

– F/podporni kulturni programi: Da-
vor Buinjac (davor.buinjac@ljubljana.si, 
306-48-40).

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4582/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 
20/11 in 100/11 – Odl. US) ter v skladu 
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih ko-
misijah (Uradni list RS, št. 38/12) Mestna 
občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana (v 
nadaljevanju: MOL) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov,  

ki jih bo v letu 2013 sofinancirala 
Mestna občina Ljub ljana

1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje kul-

turnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki 
bodo na območju MOL izvedeni v letu 2013. 
Razpis se nanaša na sofinanciranje projek-
tov na naslednjih področjih:

A/ uprizoritvene umetnosti,
B/ glasbene umetnosti,
C/ likovne umetnosti / sekcija arhitektura 

in oblikovanje,
D/ intermedijske umetnosti,
E/ kulturno-umetnostna vzgoja,
F/ Ljub ljana bere,
G/ mladike – prvi projekti.
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2. Opredelitev razpisnih področij
2.1. A/uprizoritvene umetnosti obsegajo 

produkcijo na področju gledališča in plesa. 
Prijavljeni projekti morajo obsegati najmanj 
3 ponovitve, pri čemer bo število ponovitev 
(postprodukcija) tudi pogodbeno določeno za 
izbrane projekte. Gledališko področje zajema 
vse zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«, in sicer od 
dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega 
in fizičnega gledališča, prek ambientalnega 
do pouličnega gledališča. Projekti, ki so bili 
že izvedeni do 31. 12. 2012 (postprodukci-
ja), priprave na projekte, ki ne bodo v celoti 
izvedeni v letu 2013, izobraževanja, delavni-
ce, folklora, prireditve, ki pomenijo podelitev 
nagrad, obeležitve dogodkov, promocija itd. 
niso predmet tega razpisa.

2.2. B/glasbene umetnosti zajemajo pri-
pravo in izvedbo posameznih koncertov, 
koncertnih ciklov in festivalov. Koncertni 
cikel mora obsegati najmanj 4 koncerte, 
festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov 
v strnjenem časovnem obdobju.

2.3. C/likovne umetnosti zajemajo tako 
tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, ris-
ba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, kot 
tudi sodobnejše načine izražanja: plastično, 
prostorsko in svetlobno oblikovanje, foto-
grafijo, video, instalacije, performans, do-
godek in druge sodobne ustvarjalne prakse 
21. stoletja, ki se povezujejo z drugimi po-
dročji umetnosti, z znanostjo, ekologijo in 
podobno.

Sekcija arhitektura in oblikovanje zaje-
ma projekte s področja arhitekture, krajinske 
arhitekture, oblikovanja in (vizualne) ulične 
umetnosti.

Predmet tega razpisa niso oblikovanje 
spletnih strani, avdiovizualna dela, medij-
ski izdelki, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali 
so namenjeni trženju (reporterska fotogra-
fija, grafično oblikovanje, ki je namenjeno 
oglaševanju ipd.), komercialne prireditve, 
udeležbe na sejmih, tiskanje knjig, prireja-
nje seminarjev, izobraževanja, nagrade in 
delavnice.

Podpora na področju likovnih umetnosti 
je namenjena samostojnim in skupinskim 
razstavnim projektom ter projektom, ki so 
plod mednarodnega sodelovanja ali sodelo-
vanja z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na 
območju MOL ob upoštevanju zagotavljanja 
uravnoteženosti vseh umetnostnih praks.

Sekcija arhitektura in oblikovanje obsega 
intervencije v urbani javni prostor in urba-
no pohištvo, informacijsko grafiko in sistem 
označitev v prostoru (tako interier kot eks-
terier), projekte vizualne ulične umetnosti, 
prezentacijo arhitekture in oblikovanja, ki 
prispeva k razvoju stroke, ter projekte, ki 
v ospredje urbanega življenjskega prostora 
postavljajo kulturno krajino.

2.4. Področje D/intermedijske umetnosti 
temelji na spajanju različnih novomedijskih 
praks in zajema poudarjeno uporabo no-
vih tehnologij znotraj umetniških projektov. 
Področja, ki jih štejemo med intermedijske 
umetnosti: spletna umetnost, navidezna re-
sničnost, multimedijski performans, interak-
tivna instalacija, robotska umetnost, kiber-
netska umetnost, digitalno arhiviranje in bio-
tehnologija. Gre za projekte, ki na umetniški 
način uporabljajo in predstavljajo procese, 
produkte in vplive tehnologij, znanosti ter 
socialnih praks, pri čemer sodobne tehno-
logije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen 
in raziskovalen način.

2.5. E/kulturno-umetnostna vzgoja za-
jema pripravo in izvedbo projektov, name-

njenih otrokom in mladini (od 3. do 18. leta) 
na vseh področjih kulture, prednostno pa 
bodo obravnavani projekti na področjih glas-
benih umetnosti in sodobnega plesa. Gre za 
projekte, katerih namen je otrokom in mladi-
ni na celovit in inovativen način predstaviti 
posamezne umetniške zvrsti in ustvarjanje, 
jim omogočiti neposreden stik z ustvarjalci, 
jih spodbujati k lastni ustvarjalnosti in nava-
jati na aktivno in kritično refleksijo umetnosti. 
Kulturno vzgojni projekt obvezno vključuje 
ustrezno pedagoško-didaktično zasnovo.

2.6. F/ Ljub ljana bere je projekt, s ka-
terim MOL sistematično spodbuja razvoj 
bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah 
prebivalstva. Namen projekta je promocija 
vrhunskih domačih ustvarjalcev, spodbu-
janje družinskega branja ter zagotavljanje 
dostopnosti kakovostnih knjig za otroke, in 
sicer z odkupom določenega števila knjig 
za predšolske otroke (triletnike).

2.7. G/ mladike – prvi projekti zajemajo 
prve samostojne projekte avtorjev ali pro-
ducentov, ki so namenjeni širši javnosti, na 
naslednjih področjih kulture: uprizoritvene, 
likovne, glasbene in intermedijske umetno-
sti. Posameznikom, ki se šele uveljavljajo, 
je v prestolnici potrebno zagotoviti možnost 
za aktivno udejstvovanje na področjih ume-
tnosti ter jim dati priložnost za razvoj ustvar-
jalnosti, na ta način pa zagotoviti nastajanje 
novih estetskih praks znotraj posameznih 
področij kulture.

3. Cilji razpisa
MOL bo projekte na vseh razpisnih po-

dročjih v letu 2013 podpiral v skladu z na-
slednjimi dolgoročnimi cilji:

– spodbujanje izvirne in kakovostne upri-
zoritvene, glasbene, likovne, intermedijske 
in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,

– podpora kulturnim organizacijam, sku-
pinam in posameznim ustvarjalcem, ki de-
lujejo na območju MOL in ki pomembno pri-
spevajo k razvoju MOL na področju kulture,

– spodbujanje kakovostnega dela še ne-
uveljavljenih producentov in izvajalcev na 
področju kulture,

– povečanje dostopnosti javnih kulturnih 
dobrin občinstvu,

– povečanje raznolikosti javnih kulturnih 
dogodkov,

– spodbujanje projektov, ki večajo dosto-
pnost knjige in branja,

– spodbujanje projektov, ki so ekološko 
in trajnostno naravnani.

4. Pomen izrazov in upravičenost stro-
škov

Nevladne in zasebne kulturne organiza-
cije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot 
društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge 
nevladne organizacije, ki delujejo na razpi-
snih področjih.

Na področju F/ Ljub ljana bere lahko kan-
didirajo tudi gospodarske organizacije.

Posamezniki so avtorji kulturnih projek-
tov na posameznih razpisnih področjih.

Javni zavodi in izvajalci javnih kulturnih 
programov, ki so bili sofinancirani iz prora-
čuna MOL v obdobju 2010–2012, niso upra-
vičeni do sodelovanja na javnem razpisu.

Samozaposleni v kulturi so fizične ose-
be, ki samostojno delujejo na razpisnih po-
dročjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, 
pristojnem za kulturo.

Projekt je posamična aktivnost, ki je po 
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota 
(gledališka predstava, koncert ipd.), se skla-
da z javnim interesom ter bo v celoti izveden 
v letu 2013.
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oziroma samozaposleni v kulturi (obvezna 
priloga Izjava predlagatelja),

– da bo v primeru doseženega dogo-
vora z MOL brezplačno izvedel ponovitev 
izbranega projekta na eni izmed javnih pri-
reditev MOL, pri čemer bo MOL kril more-
bitne dodatne materialne stroške, ki bi pri 
tem nastali (obvezna priloga Izjava predla-
gatelja),

– da je prijavljeni projekt finančno urav-
notežen (odhodki = prihodki) (obvezna pri-
loga Izjava predlagatelja).

Za področji F/Ljub ljana bere in G/mla-
dike – prvi projekti veljajo posebni razpisni 
pogoji.

5.2. F/Ljub ljana bere
Na razpis za F/Ljub ljana bere se lahko 

prijavijo predlagatelji projektov (upravičene 
osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so pravne osebe ali samostojni pod-
jetniki, ki so registrirani za opravljanje zalo-
žniške dejavnosti (obvezno dokazilo: izjava, 
da je predlagatelj registriran za opravlja-
nje založniške dejavnosti; v primeru, da se 
naknadno zahteva originalno potrdilo, ga 
mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem 
roku) (obvezna priloga Izjava F),

– imajo sedež na območju Mestne ob-
čine Ljub ljana (obvezna priloga Izjava F),

– na razpisu kandidirajo z izvirno sloven-
sko slikanico, ki je bila prvič izdana v letih 
2010–2012 in je po literarni in likovni za-
snovi namenjena starostni skupini triletnikov 
(obvezna priloga Izjava F),

– v primeru izbora njihovega projekta 
bodo stimulativno ovrednotili delo avtorja 
besedila/avtorja ilustracij (obvezna priloga 
Izjava F),

– da sta pisec in ilustrator slikanice so-
dobna slovenska ustvarjalca,

– da velikost formata slikanice presega 
velikost A5 ter ne odstopa bistveno od for-
mata A4,

– da predlagatelj zagotavlja odkupno 
ceno izvoda slikanice največ 4 EUR (z DDV) 
pri nakladi 7.000 izvodov (obvezna priloga 
Izjava F),

– da so se glede odkupne cene na izvod 
pripravljeni pogajati z MOL (obvezna priloga 
Izjava F),

– da je predlagatelj v celoti in v pogodbe-
nem roku izpolnil vse svoje morebitne druge 
pogodbene obveznosti do MOL (obvezna 
priloga Izjava F),

– da so prijavili isti projekt le na enem 
sklopu razpisa (obvezna priloga Izjava F),

– da je prijavljeni projekt finančno urav-
notežen (odhodki = prihodki) (obvezna pri-
loga Izjava F).

5.3. G/mladike – prvi projekti
Na razpis se lahko kot predlagatelji pro-

jektov na področju G/mladike – prvi pro-
jekti prijavijo nevladne kulturne organizacije 
s statusom društva ali zavoda, in posame-
zniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo na-
slednje splošne pogoje:

– da prijavitelji (če je predlagatelj fizična 
oseba) še niso izvedli samostojnega avtor-
skega projekta, ki bi bil namenjen širši jav-
nosti, oziroma producirali (če je predlagatelj 
pravna oseba) projekta ob javnofinančni 
podpori, in sicer na področju, na katerem 
kandidirajo (obvezna priloga Izjava G),

– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 
2013 na območju MOL, in sicer v prostorih 
javne kulturne infrastrukture ali na javnih 
površinah ali v prostorih, ki se uporabljajo 
za izvajanje kulturnih dejavnosti in so javno 
dostopni (obvezna priloga Izjava G).

Predlagatelj projekta je odgovorni izvaja-
lec. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi 
naveden kot pogodbena stranka.

Neupravičeni stroški projekta ve-
dno predstavljajo breme, ki ga nosi izva-
jalec. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira 
MOL, morajo biti navedeni v razpisni prija-
vi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta 
so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo 
projekta in so vezani izključno na izvedbo 
projekta,

– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega 

poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti 
in stroškovne učinkovitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani 

od drugih sofinancerjev projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko kot predlagate-

lji projektov na področjih A/uprizoritvene 
umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/likovne 
umetnosti / sekcija arhitektura in oblikova-
nje, D/intermedijske umetnosti in E/kultur-
no-umetnostna vzgoja prijavijo nevladne 
kulturne organizacije s statusom društva ali 
zavoda in posamezniki (upravičene osebe), 
ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

– da so v obdobju 2010–2012 kot nosil-
ci izvedli najmanj en projekt na področju, 
na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo 
– kopija medijskega odziva in/ali vabil, na-
jave ipd.),

– da so registrirani za opravljanje kul-
turno-umetniških dejavnosti na področju, 
na katerem kandidirajo, in imajo sedež na 
območju MOL (če je predlagatelj nevladna 
kulturna organizacija) oziroma imajo stalno 
prebivališče v MOL (če je predlagatelj samo-
zaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna 
priloga Izjava predlagatelja),

– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 
2013 na območju MOL (obvezna priloga 
Izjava predlagatelja),

– da so v celoti in v pogodbenem roku 
izpolnili vse svoje morebitne pogodbene 
obveznosti do MOL (obvezna priloga Izja-
va predlagatelja),

– da zaprošeni znesek sofinanciranja 
za posamezni projekt ne presega 70 % ce-
lotne predvidene vrednosti prijavljenega 
projekta in hkrati ne presega 15.000 EUR 
na področju A/uprizoritvenih umetnosti, pri 
čemer prijavljeni projekt obsega najmanj 5 
ponovitev; 20.000 EUR na področju B/glas-
benih umetnosti za organizacijo koncertne-
ga cikla ali festivala oziroma 4.000 EUR 
na področju B/glasbenih umetnosti za kon-
certe; 10.000 EUR na področju C/likovnih 
umetnosti / sekcija arhitektura in oblikova-
nje; 4.000 EUR na področju D/intermedijskih 
umetnosti; 3.000 EUR na področju E/kultur-
no-umetnostne vzgoje,

– da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko 
delo (razstavnino in podobno) (obvezna pri-
loga Izjava predlagatelja),

– da so prijavili isti projekt le na enem 
razpisnem področju (obvezna priloga Izja-
va predlagatelja),

– da so prijavili največ dva projekta na 
enem razpisnem področju, posameznik pa 
največ en projekt (obvezna priloga Izja-
va predlagatelja),

– da so predvideli najmanj 60 % sredstev 
kot materialne stroške in največ 40 % kot la-
sten honorar, če je predlagatelj posameznik 
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5.4. Na razpisu ne morejo kandidirati 
tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslo-
vanja na podlagi Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije (uradno prečiščeno 
besedilo) /ZIntPK-UPB2, (Uradni list RS, 
št. 69/11).

5.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
V primeru naknadne ugotovitve o ne-

izpolnjevanju pogojev in po že izdani do-
končni odločbi o izboru projekta, lahko 
MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne 
sklene pogodbe. Prav tako lahko v prime-
ru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju 
pogodbenih obveznosti (nerealizacija pro-
jekta) v tekočem pogodbenem letu razveže 
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplača-
nih sredstev pa zahteva povračilo sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer od 
dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 
V primeru zmanjšanja proračunskih sred-
stev MOL, namenjenih za področje kulture, 
lahko MOL spremeni ali prekine že sklenje-
no pogodbo.

6. Splošni in posebni razpisni kriteriji
6.1. Splošni razpisni kriteriji
Splošni kriteriji za izbiro projektov na 

vseh razpisnih področjih (najvišje možno 
število dodeljenih točk je 70), razen na po-
dročju F/Ljub ljana bere in G/mladike – prvi 
projekti, so naslednji:

izvirna zasnova in celovitost projekta do 29 točk

reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem 
kandidirajo

do 21 točk

dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL, od tega:
– dostopnost informacij o projektu in obveščanje javnosti (do 5 točk)
– fizična dostopnost projekta (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 15 točk

projekt, ki bo izveden na zunanjih javnih površinah MOL do 2 točki

višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov: nad 50 % 2 točki, od 40 do 49 % 1 točka) do 2 točki

projekt, ki vsebuje ekološko in trajnostno naravnane vsebine do 1 točka

6.2. Posebni razpisni kriteriji
6.2.1. Posebni razpisni kriteriji na po-

dročju A/ uprizoritvene umetnosti (najvišje 
možno število dodeljenih točk je 30) so na-
slednji:

projekt nagovarja širše občinstvo in pridobiva nove obiskovalce gledališč do 10 točk

večji obseg ponovitev in referenčnost prostorov, v katerih se odvija postprodukcija do 10 točk

produkcijska zahtevnost in večji obseg (število sodelujočih) produkcije do 10 točk

6.2.2. Posebni razpisni kriteriji na podro-
čju B/ glasbene umetnosti (najvišje možno 
število dodeljenih točk je 30) so naslednji:

projekt, ki vključuje glasbene ustvarjalce in poustvarjalce z mednarodnim ugledom do 10 točk

visok delež slovenske glasbene ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti do 6 točk

organizacijska zahtevnost projekta do 5 točk

projekt, ki mu ni mogoče pripisati namena ustvarjanja dobička do 5 točk

visoko kakovostna glasbena produkcija za otroke in mladino, ki upošteva didaktičen pristop, vsebuje kakovostna 
uglasbena besedila in / ali je izrazno primerna za določeno starostno skupino

do 3 točke

vključenost mladih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev (do 27 let) do 1 točka



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 80 / 26. 10. 2012 / Stran 2385 

6.2.3.1. Posebni razpisni kriteriji na po-
dročju C/ likovne umetnosti (najvišje možno 
število dodeljenih točk je 30) so naslednji:

projekt, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko in je usmerjen v sinergijo družbenih aktivnosti in 
ustvarjalnih praks

do 15 točk

organizacijska zahtevnost projekta do 8 točk

projekt, ki presega ustaljene načine prezentacije do 5 točk

projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička do 2 točki

6.2.3.2. Posebni razpisni kriteriji na po-
dročju C/ sekcija arhitektura in oblikovanje 
(najvišje možno število dodeljenih točk je 
30) so naslednji:

projekt, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko in je usmerjen v sinergijo družbenih aktivnosti in 
ustvarjalnih praks

do 10 točk

projekt, pri katerem so vsebina, sporočilo, namen/funkcija in forma v ustvarjalnem in funkcionalnem razmerju do 10 točk

organizacijska zahtevnost projekta do 5 točk

projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička do 5 točk

6.2.4. Posebni razpisni kriteriji na po-
dročju D/ intermedijske umetnosti (najviš-
je možno število dodeljenih točk je 30) so 
naslednji:

projekt, ki raziskuje nove možnosti uporabe sodobnih tehnologij do 10 točk

družbeno angažiran in raziskovalen projekt do 10 točk

projekt, ki aktivno izkorišča splet kot izrazno in komunikacijsko prizorišče do 10 točk

6.2.5. Posebni razpisni kriteriji na podro-
čju E/ kulturno-umetnostna vzgoja (najviš-
je možno število dodeljenih točk je 30) so 
naslednji:

primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo do 15 točk

integralni del projekta je spodbujanje ustvarjalnosti otrok in mladine (delavnice, refleksija in pedagoško gradivo) do 15 točk

6.3. Razpisni kriteriji za področje F/ Ljub-
ljana bere (najvišje možno število dodeljenih 
točk je 100):

literarno-recepcijska primernost vsebinske in literarne zasnove slikanice za ciljno starostno skupino do 20 točk

kakovost in estetskost literarnega izraza, slogovna dovršenost ter privlačnost do 10 točk

izvirnost literarnega besedila – izvirna zasnova zgodbe, dinamičnost naracije do 10 točk

izvirnost in kakovost likovne zasnove do 10 točk

skladnost likovne zasnove z literarno predlogo do 10 točk

reference in prepoznavnost pisca in ilustratorja na področju otroškega leposlovja, nagrade in odmevi v strokovni 
javnosti

do 10 točk

jezikovna odličnost, izvirnost in bogastvo jezikovnega izražanja ter lektorska neoporečnost do 10 točk

kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave do 10 točk

stimulativno ovrednotenje avtorja besedila in ilustratorja v primeru izbora slikanice do 5 točk

konkurenčno razmerje med kakovostjo predlagane knjige in ceno za odkup do 5 točk
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6.4. Razpisni kriteriji za področje G/ mla-
dike – prvi projekti (najvišje možno število 
dodeljenih točk je 100):

izvirna zasnova in ustvarjalni pristop (izvirnost ideje, aktualnost izbrane teme, sodobnost predstavitve, vsebinska 
zaokroženost projekta)

do 65 točk

izkazana posebna nadarjenost avtorja (priporočila, študijska produkcija ipd.) (za fizične osebe) oziroma aktualen 
in kakovosten izbor avtorjev, avtorskih skupin in ostalih izvajalcev projekta (za producente)

do 20 točk

dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL, od tega:
– dostopnost informacij o projektu in obveščanje javnosti (do 7 točke)
– fizična dostopnost projekta (do 5 točke)
– cenovna dostopnost projekta (do 3 točke)

do 15 točk

7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo iz obravnave iz-

ločila vse vloge, ki niso skladne z 2. točko 
razpisa (Opredelitev razpisnih področij) ter 
te vloge umestila med zavrnjene.

Splošni in posebni razpisni kriteriji za po-
samezna razpisna področja so ovrednoteni 
s točkami. Najvišje število točk je 100, pri 
čemer je najvišje možno število točk za splo-
šne razpisne kriterije 70, za posebne razpi-
sne kriterije pa 30 točk, razen za področji 
F in G. Ocenjevanje projektov bo potekalo 
opisno, po naslednji vrednostni lestvici: vr-
hunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 
81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). 
Sofinancirani bodo tisti projekti predlagate-
ljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na pod-
lagi splošnih in posebnih razpisnih kriterijev 
prejeli najmanj 81 točk ter bodo glede na 
razpoložljiva sredstva MOL in kvote, dolo-
čene po posameznih področjih v razpisu, 
uvrščeni višje.

Višina odobrenih sredstev za projekt je 
odvisna od skupne višine prejetih točk za 
posamezen projekt, obsega in zahtevnosti 
projekta, pri čemer med izbranimi projek-
ti predlagateljev ni primerljivosti glede višine 
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino 
prejetih točk.

MOL bo v letu 2013 sofinanciral na po-
dročju uprizoritvenih umetnosti največ 15 
projektov, na področju glasbenih umetnosti 
največ 12 projektov, na področju likovnih 
umetnosti največ 15 projektov, od tega za 
sekcijo arhitekture in oblikovanja največ 5 
projektov, na področju intermedijskih ume-
tnosti največ 7 projektov in na področju kul-
turno-umetnostne vzgoje največ 4 projekte. 
Na področju F/Ljub ljana bere bo MOL od-
kupil 7.000 izvodov izbrane slikanice, na 
področju G/mladike – prvi projekti pa bo 
MOL podprl največ 5 projektov.

MOL bo nevladnim kulturnim organiza-
cijam s statusom društva ali zavoda so-
financiral največ 2 projekta na posame-
znem razpisnem področju, samozaposle-
nim v kulturi in posameznikom pa največ 
1 projekt na posameznem razpisnem po-
dročju. Na področju F/Ljub ljana bere bo 
MOL sofinanciral 1 projekt v obliki odkupa 
izbrane slikanice.

MOL bo odločal o sofinanciranju prija-
vljenega projekta na posameznem področju 
na podlagi mnenja pristojne strokovne komi-
sije in pristojne strokovne službe, veljavnih 
kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih 
proračunskih sredstev za leto 2013.

8. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih 

sredstev za javni razpis v letu 2013 znaša 
270.000 EUR.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 80 / 26. 10. 2012 / Stran 2387 

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva za iz-
brane projekte morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2013, skrajni rok za predlo-
žitev zahtevka za izplačilo je 10. november 
2013.

MOL bo z izbranim predlagateljem pro-
jekta sklenil pogodbo o sofinanciranju pro-
jekta v letu 2013. V primeru, da bo predla-
gatelj izbran za sofinanciranje več projek-
tov z istega razpisnega področja, bo MOL 
s predlagateljem sklenil enotno pogodbo za 
vse sprejete projekte.

10. Razpisni rok
Razpis se prične 26. oktobra 2012 in 

zaključi 27. decembra 2012.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezno razpi-

sno področje,
– Izjava predlagatelja (obvezna priloga), 

na področju F/Ljub ljana bere Izjava F (ob-
vezna priloga) na področju G/mladike – prvi 
projekti Izjava G (obvezna priloga),

– vzorec pogodbe za sofinanciranje pro-
jekta.

Predlagatelj mora ob prijavi posamezne-
ga projekta na razpis priložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni 
obrazec za posamezni sklop razpisa,

– izpolnjeno in podpisano Izjavo predla-
gatelja oziroma Izjavo F na področju F/ Ljub-
ljana bere oziroma Izjavo G na področju 
G/mladike – prvi projekti,

– parafiran vzorec pogodbe za posame-
zni sklop razpisa,

– zahtevana obvezna dokazila, navede-
na pod točko 5.1., in sicer za:

A/ uprizoritvene umetnosti; B/ glasbene 
umetnosti; C/ likovne umetnosti / sekcija 
arhitektura in oblikovanje; D/ intermedijske 
umetnosti; E/ kulturno-umetnostna vzgoja:

– dokazilo, da so v obdobju 2010–2012 
kot nosilci izvedli najmanj en projekt na po-
dročju, na katerem kandidirajo (kopija medij-
skega odziva in/ali vabil, najave ipd.),

F/ Ljub ljana bere:
– fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik, 

recenzij ali odzivov o prijavljeni slikanici,
– dva izvoda slikanice,
G/ mladike – prvi projekti:
– fotokopije dokazil o dosedanji aktivno-

sti na področju, na katerem kandidirajo za 
sredstva.

Razpisno dokumentacijo lahko predla-
gatelji projektov v razpisnem roku dvignejo 
na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambro-
žev trg 7, Ljub ljana, med uradnimi urami 
(vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 
12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi 
na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL 
bo v času razpisnega roka na pisno zahtevo 
zainteresiranim predlagateljem razpisno do-
kumentacijo poslal tudi po pošti.

Informativni dan za vse zainteresirane 
bo v sredo, 14. novembra 2012, od 10. do 
12. ure, na Oddelku za kulturo MU MOL, 
Ambrožev trg 7, Ljub ljana.

12. Način pošiljanja in vsebina vlog
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na origi-

nalnem prijavnem obrazcu za posamezno 
razpisno področje v tiskani obliki in mora 
vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v ob-
dobju 2010–2012 kot nosilci izvedeli naj-

manj en projekt na področju, na katerem 
kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali 
vabil, najave ipd.), navedeno v 5. točki raz-
pisnega besedila, razen za področje G/mla-
dike – prvi projekti.

12.2. Vloga mora biti poslana na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, do vključno 27. decembra 2012 (da-
tum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka 
v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: 
»Ne odpiraj – Vloga: Kultura – Projekti« – 
in z obvezno navedbo razpisnega področja 
(npr. A/ Uprizoritvene umetnosti ipd.) – od-
visno od tega, za katero razpisno podro-
čje predlagatelj oddaja vlogo.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in naslov predlagatelja.

12.3. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v raz-

pisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti 
ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne od-
piraj – Dopolnilna vloga: Kultura« – z obve-
zno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša.

12.4. Če bo vloga formalno nepopolna, 
bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v pe-
tih dneh. Če predlagatelj vloge ne dopol-
ni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena 
s sklepom.

12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predla-
gatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpi-
sa.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
13.1. Komisija za odpiranje vlog bo zače-

la odpirati vloge 2. januarja 2013. Če zaradi 
števila prejetih vlog komisija odpiranja ne 
zaključi isti dan, nadaljuje z delom nasle-
dnji dan.

13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne 
bo na originalnem obrazcu v tiskani obli-
ki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge 
(navedeno v 5. točki razpisnega besedila) 
o izvedbi najmanj enega projekta na podro-
čju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija 
medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), 
razen na področju G/mladike – prvi projekti, 
oziroma ne bo dopolnjena v roku petih dni 
po prejetju poziva za dopolnitev.

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo 
oddana na pošto kot priporočena pošiljka 
do vključno 27. decembra 2012, o čemer 
priča poštni žig.

Za neupravičeno osebo se šteje ti-
sti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje raz-
pisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpi-
snega besedila.

13.3. Pristojni uslužbenec MOL za po-
samezno razpisno področje bo najkasneje 
v roku dveh mesecev od zaključka odpi-
ranja vlog obvestil predlagatelje projektov 
o predlogu področne strokovne komisije in 
strokovne službe in določil rok, do kate-
rega bo imel predlagatelj možnost, da se 
o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo 
izbral predloge za sofinanciranje projektov 
po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10) in največ do vre-
dnosti, ki jih omogoča proračun MOL za 
leto 2013.

14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom

Zainteresirane osebe lahko dobijo doda-
tne informacije v zvezi z razpisom tudi vsak 
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, 
ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri nasle-
dnjih uslužbencih MOL:

– A/ uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič 
(nina.kalcic@ljubljana.si, tel. 306-48-39),

– B/ glasbene umetnosti: Vanda Stra-
ka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 
tel. 306-48-42),

– C/ likovne umetnosti / sekcija arhitek-
tura in oblikovanje: Lena Jevnik (lena.jev-
nik@ljubljana.si, tel. 306-48-54),

– D/ intermedijske umetnosti: Semira 
Osmanagić (semira.osmanagic@ljublja-
na.si, tel. 306-48-65),

– E/ kulturno-umetnostna vzgoja: 
Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, 
tel. 306-48-16),

– F/ Ljub ljana bere: Saša Ogrizek 
(sasa.ogrizek@ljubljana.si, tel. 306-48-16) 
in Manja Ravbar (manja.ravbar@ljublja-
na.si, tel. 306-48-38),

– G/ mladike – prvi projekti: Davor 
Buinjac (davor.buinjac@ljubljana.si), 
tel. 306-48-40.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4583/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 
Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana 
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 
Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti  

za predšolske otroke iz MOL v letu 2013
I. Predmet razpisa
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti 

za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Predmet razpisa je sofinanciranje oboga-

titvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz 
MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni 
kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec 
izvaja občasno. Z razpisom želimo omogo-
čiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na 
vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje 
v vrtcih.

V okviru tega razpisa so razpisane na-
slednje teme:

a) organizacija in izvedba vsebin s po-
dročja ekologije,

b) organizacija in izvedba aktivnosti s po-
dročja naravoslovja in eksperimentiranja,

c) spodbujanje vsebin vezanih na ume-
tnost (likovne, oblikovalske, glasbene, ple-
sne dejavnosti, ljudski običaji),

d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ 
ter društvi in organizacijami v ožjem in šir-
šem okolju v MOL,

e) spodbujanje jezikovne dejavnosti 
v predšolskem obdobju,

f) spodbujanje gibalno športnega razvoja 
v predšolskem obdobju,

g) organizacija in izvedba lutkovnih pred-
stav,

h) jubileji vrtcev,
i) izvedba projekta »Za lepšo Ljub ljano«.
Sklop B: Organizacija občasnega varo-

vanja otrok na domu
Predmet sofinanciranja tega sklopa je 

sofinanciranje organizacij občasnega va-
rovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo 
izvajale neprofitne organizacije v MOL. Or-
ganizacija varstva otrok je namenjena pred-
šolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.

V okviru tega sklopa bomo sofinancira-
li organizacijo občasnega varstva otrok na 
domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko 
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in večerno, izjemoma tudi dopoldansko var-
stvo otrok v MOL.

II. Osnovni pogoj za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti 
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL

Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci 
iz Mestne občine Ljub ljana.

Sklop B: Organizacija občasnega varo-
vanja otrok na domu

Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki 
so registrirane za opravljanje organiziranja 
občasnega varovanja otrok na domu, in so 
ustanovljene na podlagi enega od zakonov:

– Zakona o društvih (Uradni list RS, 
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),

– Zakon o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 
36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – 
ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu

Vsi vlagatelji morajo za vsako posame-
zno vsebinsko področje zagotoviti, da vsi 
sodelujoči pri izvedbi dejavnosti niso eviden-
tirani v kazenski evidenci kot pravnomočno 
obsojene osebe zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti 
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL

– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi 
temami v predmetu razpisa;

– dejavnosti morajo biti izvedene med 
1. 1. 2013 in 31. 12. 2013;

– dejavnosti načrtujejo in izvajajo stro-
kovni delavci vrtca v času predpisane de-
lovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli 
Kurikula za vrtce;

– možnost vključitve v načrtovanje, iz-
vajanje in evalvacijo tudi zunanjih strokov-
njakov, vendar mora biti nosilec dejavnosti 
vzgojitelj in ne zunanji sodelavec;

– obogatitvene dejavnosti se za otroke 
izvajajo brezplačno. Dodatne stroške, ki so 
vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča 
vrtca, npr. kulturne prireditve, obisk živalske-
ga vrta, drsanje, plavanje, smučanje (vsto-
pnina, prevoz, smučarska karta …) lahko 
plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno 
otrokom, za katere starši stroškov ne morejo 
kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo;

– zaprošena vrednost sofinanciranja 
s strani MOL, Oddelka za predšolsko vzgo-
jo in izobraževanje, Odseka za predšolsko 
vzgojo ne sme presegati:

– za sofinanciranje pod temo a) orga-
nizacija in izvedba vsebin s področja ekolo-
gije, največ v višini 600 EUR,

– za sofinanciranje pod temo b) or-
ganizacija in izvedba aktivnosti s področja 
naravoslovja in eksperimentiranja, največ 
v višini 600 EUR,

– za sofinanciranje pod temo c) spod-
bujanje vsebin vezanih na umetnost (likov-
ne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavno-
sti, ljudski običaji), največ v višini 600 EUR,

– za sofinanciranje pod temo d) pro-
jekti sodelovanja med vrtci in OŠ ter društvi 
in organizacijami v ožjem in širšem okolju 
v MOL, največ v višini 600 EUR,

– za sofinanciranje pod temo e) spod-
bujanje jezikovne dejavnosti v predšolskem 
obdobju, največ v višini 600 EUR,

– za sofinanciranje pod temo f) spod-
bujanje gibalno športnega razvoja v pred-
šolskem obdobju, največ v višini 600 EUR,

– za sofinanciranje pod temo g) orga-
nizacija in izvedba lutkovnih predstav, naj-
več v višini 600 EUR,

– za sofinanciranje jubilejev vrtcev 
(10 let, 20 let, 30 let …) pod temo h), eno-
ten znesek 700 EUR za vrtec; za jubileje 
enot vrtcev (10 let, 20 let, 30 let …) največ 
150 EUR na enoto vrtca in 1 EUR na otroka 
v tej enoti;

– za sofinanciranje projekta »Za lep-
šo Ljub ljano« pod temo i), največ v višini 
1.000 EUR,

– posamezni vrtec kot celota (in ne po-
samezna enota) se lahko prijavi na celoten 
sklop sofinanciranja z največ 6 vlogami, od 
tega:

– z največ 4 vlogami na teme od a) 
do g),

– ena vloga za jubileje, glede na izpol-
njene kriterije pod temo h) in

– z eno vlogo za sofinanciranje projek-
ta »Za lepšo Ljub ljano« pod temo i);

– pri sofinanciranju jubilejev vrtcev se ne 
upoštevajo merila za izbor vlog;

– posamezni vlagatelji oddajo vse vloge 
v eni ovojnici;

– posamezni vlagatelji lahko z istim pro-
jektom kandidirajo samo na en javni razpis 
v MOL.

Sklop B: Organizacija občasnega varo-
vanja otrok na domu

– vsebina vloge je v skladu s predmetom 
tega javnega razpisa,

– organizacija občasnega varovanja 
otrok na domu se izvaja med 1. 1. 2013 in 
31. 12. 2013,

– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu 

je namenjena predšolskim in osnovnošol-
skim otrokom v MOL in varovanje otrok na 
domu mora biti dostopno vsem otrokom pod 
enakimi pogoji,

– članstvo v organizaciji, ki izvaja organi-
zacijo občasnega varovanja otrok na domu, 
ali plačilo kakršnegakoli prispevka za or-
ganiziranje občasnega varovanja otrok na 
domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve 
naročniku,

– občasno varovanje otrok na domu se 
opravi na željo staršev ali otrokovih skrbni-
kov (v nadaljevanju: naročnik) na naročniko-
vem domu kot storitev,

– če je sporočilo naročnika o potrebi ob-
časnega varovanja otrok na domu organi-
zatorju občasnega varovanja na domu po-
sredovano v skladu s pogoji, pod katerimi 
organizator zagotavlja izvedbo storitve, je 
organizator na vsebino naročnikovega spo-
ročila vezan, razen zagotovitve osebe, za 
katero naročnik želi, da opravi storitev,

– organizator občasnega varstva otrok 
bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva 
otrok polnoletne osebe, ki imajo najmanj 
srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj 
pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem 
delu,

– organizator varovanja otrok na domu 
mora za izvajalce občasnega varovanja 
otrok na domu zagotoviti brezplačen tečaj 
o varovanju otrok (minimalno 24-urni tečaj),

– organizator občasnega varovanja otrok 
na domu mora imeti v času prijave na jav-
ni razpis sklenjene pogodbe o opravljanju 
občasnega varovanja otrok na domu z naj-
manj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenje-
ne v skladu z določili Pravilnika o pogojih za 
občasno varovanje otrok na domu (Uradni 
list RS, št. 41/97),

– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL 
pogodbo o sofinanciranju organizacije ob-
časnega varovanja otrok na domu, mora 
v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe 
o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe 
o opravljanju občasnega varovanja otrok na 
domu z najmanj desetimi izvajalci in ves 
čas trajanja pogodbe o sofinanciranju imeti 
sklenjene pogodbe z najmanj enakim števi-
lom izvajalcev,

– organizator občasnega varovanja otrok 
na domu ne sme imeti sklenjene pogodbe 
o opravljanju občasnega varovanja otrok 
na domu z osebo, ki je vpisana v evidenco 
oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano 
občasno varovanje otrok na domu,

– organizator občasnega varovanja otrok 
na domu mora zagotavljati občasno varova-
nje otrok na domu le z osebami, s katerimi 
ima sklenjeno pogodbo o občasnem varo-
vanju otrok na domu, in je odgovoren za 
škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja 
otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili 
o odgovornosti,

– organizator mora imeti določeno kot 
spodnjo mejo trajanja posamezne stori-
tve varovanja otrok na domu najmanj 2 uri 
dnevno,

– vlagatelj mora imeti oblikovano po-
nudbo za izvajanje občasnega varovanja 
otrok na domu v skladu z določbo 7. člena 
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje 
otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in 
cenik storitev občasnega varovanja otrok na 
domu, ki ga sprejme njegov pristojni organ,

– cena storitve občasnega varovanja 
otrok na domu ne sme presegati 4 EUR na 
uro in cene iz cenika morajo biti fiksne za 
celo leto 2013,

– podatke o opravljenem varovanju otrok 
na domu se vpiše v obrazec napotnice, ki 
ga mora določiti organizator občasnega va-
rovanja otrok na domu. Obrazec napotnice 
mora vsebovati naslednje podatke:

– ime, priimek in naslov naročnika,
– ime in priimek osebe, ki je opravila 

varovanje otrok na domu,
– datum in čas pričetka in zaključka 

varovanja otrok na domu in
– druge podatke, ki jih določi organi-

zator občasnega varovanja otrok na domu.
Podatke o začetku in koncu izvajanja 

storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale 
podatke pa oseba, ki je storitev opravila. 
Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in 
oseba, ki je opravila storitev. Za opravlje-
no storitev organizator varovanja otrok na 
domu naročniku na podlagi napotnice izsta-
vi račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je 
vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis.

– organizator mora voditi evidenco oseb, 
ki občasno varujejo otroke na domu, v skla-
du z drugim odstavkom 24. člena Zakona 
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZI-
UZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – 
ZUPJS-A) in tem osebam izdati izkaznico 
osebe, ki občasno varujejo otroke na domu 
v skladu 6. členom Pravilnika o pogojih za 
občasno varovanje otrok na domu (Uradni 
list RS, št. 41/97),

– organizator varstva in osebe, ki ob-
časno varujejo otroke na domu, so dolžne 
varovati zaupnost vseh podatkov o družini 
in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih dej-
stvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako 
družina živi,

– organizator varovanja otrok na domu 
mora zagotoviti izvedbo organizacije obča-
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snega varovanja otrok na domu in izvaja-
nje občasnega varovanja otrok na domu 
v skladu z določili tega razpisa in z veljavni-
mi predpisi s tega področja, zlasti pa z Za-
konom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo 25/08, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 
40/11 – ZUPJS-A) in Pravilnikom o pogojih 
za občasno varovanje otrok na domu (Ura-
dni list RS, št. 41/97),

– na razpisu bomo vlagateljem dodelili 
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami 
glede na okvirna sredstva.

IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne 

konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih 

se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere-
jo prejemniki sredstev, način njihove upora-
be in pomen posameznih meril se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji za vsako posame-
zno razpisno področje posebej.

V. Okvirna višina sredstev
MOL si pridržuje pravico do spremembe 

okvirne višine sredstev, v primeru, da se 
razpoložljiva sredstva spremenijo v postop-
ku sprejemanja rebalansa proračuna MOL 
za leto 2013.

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti 
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL

Okvirna višina sredstev namenjena reali-
zaciji vseh devetih razpisanih temah oboga-
titvenih dejavnosti znaša 70.000 €.

Sklop B: Organizacija občasnega varo-
vanja otrok na domu

Okvirna višina sredstev namenjena re-
alizaciji organizacije občasnega varovanja 
otrok na domu znaša 40.000 €.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo 

biti porabljena do 31. 12. 2013.
VII. Rok za predložitev vlog in na-

čin predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 

po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 
2012 (velja datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji stra-
ni levo zgoraj mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja.

Vse ovojnice morajo biti na prednji strani 
označene z:

Javni razpis 2013 – Sofinanciranje de-
javnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 
2013

in
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti 

za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do 

6 vlog) poslane skupaj v eni zaprti ovojnici 
z ustreznimi oznakami:

JR 2013 – »Ne odpiraj – vloga: Oboga-
titvene dejavnosti za predšolske otroke iz 
javnih vrtcev MOL«

Sklop B: Organizacija občasnega varo-
vanja otrok na domu

Posamezna vloga mora biti poslana v za-
prti ovojnici in z obvezno navedbo razpisne-
ga področja na prednji strani ovojnice:

JR 2013 – »Ne odpiraj – vloga: Organi-
zacija občasnega varovanja otrok na domu 
v MOL«

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno 
popolna vloga:

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec 
MOL, ki je predpisan za posamezno razpi-
sno področje,

– priložena obvezna dokazila in druge 
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna doku-
mentacija za posamezno razpisno podro-
čje (Sklop B – fotokopije sklenjenih pogodb 
o opravljanju občasnega varovanja otrok 
na domu, ponudbo za izvajanje občasnega 
varovanja otrok na domu in cenik storitev),

– poslana v roku in na način, ki je dolo-
čen v tej točki tega besedila razpisa.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna stro-

kovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 
dne 5. 12. 2012. Kolikor se zaradi velikega 
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti 
dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju področna strokovna komi-
sija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če 
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s po-
manjkljivo dokumentacijo bo področna ko-
misija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlaga-
telje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno 
dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu razpisa

Na podlagi predlogov področne komisije 
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah 
na razpisnih področjih po pooblastilu župa-
na MOL s sklepom odločila direktorica MOL, 
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na na-

čin, ki je določen v VII. točki tega besedila 
razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posame-
zni razpisni področji in ne bodo dopolnje-
ne v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih in posebnih pogojev, določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumenta-
cije za posamezni razpisni področji,

– ki jih bo področna strokovna komisija 
na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot 
neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila 
o izidu razpisa v roku do 90 dni od dne izte-
ka roka za predložitev vlog.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za posame-
zno razpisno področje je od dneva te ob-
jave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa 
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak 
delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro, na 
naslovu: Mestna občina Ljub ljana, Oddelek 
za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Od-
sek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), 
Resljeva 18, Ljub ljana, soba 108.

XI. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu vsak 
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, 
in sicer pri Violeti Logar:

– tel. 306-40-18,
– e-pošta: violeta.logar@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za po-

drobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije bo v četrtek, 22. 11. 2012 ob 
9. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, 
Mestni trg 1, Ljub ljana. Prosimo vas, da svo-

jo udeležbo predhodno in obvezno potrdite 
na zgornji elektronski naslov.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4584/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07 
ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) 
in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub-
ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 
1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali 

projektov v MOL za leto 2013 in za leta 
od 2013 do 2015 s področja mladinskih 

aktivnosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mla-

dinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske 
nepridobitne organizacije, mreženja mladin-
skih nepridobitnih organizacij, sekundarnih 
preventivnih programov za mlade v MOL.

S tem želimo omogočiti mladim v Ljub-
ljani možnost kvalitetnega in varnega preži-
vljanja prostega časa ter mladinskim nepri-
dobitnim organizacijam povezovanje in so-
delovanje z namenom večje angažiranosti in 
dostopnosti aktivnosti za mlade.

Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne 
in preventivne aktivnosti, ki so namenjene 
mladim v Ljub ljani. Izvajajo se po metodah 
organiziranega neformalnega učenja in se 
nanašajo na naslednja področja spodbuja-
nja mladih za:

– solidarnost do drugih in nenasilje,
– družbeno angažirano in socialno odgo-

vorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti in prepreče-

vanje diskriminacije,
– medkulturno učenje in integracije,
– večjo zaposljivost in samozaposljivost,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
Prejemnik se obvezuje za pripravo, or-

ganizacijo in izvajanje aktivnosti v MOL, ki 
mlade informirajo o možnostih samozapo-
slovanja in vplivajo na povečanje možnosti 
zaposljivosti mladih v MOL.

Mladinske nepridobitne organizacije so 
avtonomna, demokratična, prostovoljna 
združenja mladih, ki s svojim delovanjem 
omogočajo mladim pridobivanje učnih izku-
šenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč 
ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo 
interesno, kulturno, nazorsko ali politično 
usmeritvijo. Registrirane so na podlagi ene-
ga od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost.

Mladi v Ljub ljani so mladostniki in mlade 
odrasle osebe obeh spolov, stare med 15. 
in dopolnjenim 29. letom starosti, ki se izo-
bražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na 
območju Mestne občine Ljub ljana.

Mladinsko delo je organizirana in cilj-
no usmerjena oblika delovanja mladih in 
za mlade, v okviru katere mladi na podlagi 
lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu 
vključevanju v družbo, krepijo svoje kom-
petence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega 
razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega iz-
med naslednjih 4 sklopov:

1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktiv-
nosti:

Lokalne mladinske aktivnosti so tiste 
mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na podro-
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čju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki 
enoletnih projektov ali triletnih programov in 
so namenjene mladim, ki se izobražujejo, 
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju 
Mestne občine Ljub ljana. Temeljijo na mla-
dinskem delu.

1.2. Sklop B: mednarodne mladinske ak-
tivnosti:

Mednarodne mladinske aktivnosti so ti-
ste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mla-
de iz Ljub ljane z njihovimi vrstniki iz drugih 
držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih 
projektov in temeljijo na mladinskem delu.

1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepri-
dobitnih organizacij v MOL:

Mreženje mladinskih nepridobitnih organi-
zacij v MOL je njihovo povezovanje na enem 
od treh vsebinskih razpisanih področij:

a) informiranje mladih in mladinskih or-
ganizacij,

b) preprečevanje nasilja nad in med mla-
dimi,

c) preventivno ulično delo z mladimi.
1.4. Sklop D: sekundarni preventivni pro-

grami za mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mla-

de v MOL so tisti programi, ki so namenjeni 
socialno ogroženim otrokom in mladim med 
6. in 18. letom starosti v njihovem domačem 
okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo 
v Ljub ljani.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Vlagatelji lahko kandidirajo z istim pro-
gramom ali projektom le na enega od raz-
pisanih področij MOL za leto 2013 oziroma 
za obdobje 2013 do 2015. Vlagatelji niso 
upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi 
programi in/ali projekti, ki so že financirani iz 
sredstev proračuna MOL.

Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, 
ki na posameznih razpisnih področjih sofi-
nanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne 
pogoje:

Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
pri sklopih A in B:

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so 
ustanovljene na podlagi zakona v eni od 
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki 
zagotavlja nepridobitnost organizacije:

– društva in zveze društev na podlagi 
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 
91/08, 95/08 in 58/09),

– ustanove na podlagi Zakona o usta-
novah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno 
prečiščeno besedilo),

– zavodi na podlagi Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US 
U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – 
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), razen 
Centri za socialno delo, ki se lahko prijavijo 
pod sklop D,

– mladinske organizacije, ki imajo status 
izvajalca programa nacionalnih mladinskih 
organizacij – skladno s petim odstavkom 
21. člena Zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo in 103/07),

– študentske organizacije – ustanovljene 
na podlagi Zakona o skupnosti študentov 
(Uradni list RS, št. 38/94),

– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobi-
tnost organizacije.

Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
pri sklopu C:

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so 
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih 

(Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08, 
58/09) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 
8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 
– ZSPDPO in 109/08), ki pa ne izvajajo 
javne službe.

Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
pri sklopu D:

Vlagatelji so lahko Centri za socialno 
delo na območju MOL, ustanovljeni po Za-
konu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO 
in 109/08).

III. Posebni pogoji za kandidiranje na 
razpisu

Vsi vlagatelji morajo za vsako posame-
zno vsebinsko področje zagotoviti, da vsi 
sodelujoči pri izvedbi posameznega progra-
ma, projekta ali aktivnosti niso evidentirani 
v kazenski evidenci kot pravnomočno obso-
jene osebe zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za sklop A:

– vsebina vloge je v skladu z opredelitvi-
jo mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,

– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti so 
mladi med 15. in 29. letom starosti,

– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se 
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo 
na območju MOL,

– zaprošena vrednost sofinanciranja 
s strani Urada za mladino MOL za leto 2013 
ne sme presegati 6.000 € v okviru posame-
zne vloge,

– zaprošena vrednost sofinanciranja 
s strani Urada za mladino MOL za leto 2013 
ne sme presegati 50 % deleža celotne vre-
dnosti aktivnosti v posamezni vlogi,

– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno 
za udeležence oziroma izjemoma je lahko 
njihov prispevek simboličen, če lahko to vla-
gatelji argumentirano obrazložijo,

– lokalna mladinska aktivnost v obliki 
enoletnega projekta mora biti izvedena 
med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013, v obli-
ki triletnega programa pa najkasneje do 
31. 12. 2015,

– posamezen vlagatelj se lahko na ta 
sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi 
vlogami, v nasprotnem primeru bodo upo-
števane prve tri odprte vloge na odpiranju,

– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti 
Sporazum o sodelovanju z drugimi organi-
zacijami (obrazec je sestavni del razpisne 
dokumentacije).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za sklop B:

– vsebina vloge je v skladu z opredelitvi-
jo mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,

– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti so 
mladi med 15. in 29. letom starosti,

– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se 
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo 
na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine,

– zaprošena vrednost sofinanciranja 
s strani Urada za mladino MOL za leto 2013 
ne sme presegati 2.000,00 € v okviru posa-
mezne vloge,

– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno 
za udeležence oziroma izjemoma je lahko 
njihov prispevek simboličen, če lahko to vla-
gatelji argumentirano obrazložijo,

– vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje 
s strani drugih sofinancerjev,

– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanci-
ranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge:

a) mednarodna mladinska aktivnost, ki 
se izvaja izven območja Republike Slove-
nije:

– potni stroški za mlade iz Ljub ljane 
do mesta izvedbe in nazaj,

– kotizacija za sodelovanje mladih iz 
Ljub ljane v mladinski mednarodni aktivnosti.

b) mednarodna mladinska aktivnost, ki 
se izvaja na območju Republike Slovenije:

– stroški bivanja za mlade za čas izved-
be mladinske mednarodne aktivnosti,

– stroški prehrane za mlade za čas iz-
vedbe mladinske mednarodne aktivnosti,

– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti 
vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost,

– mednarodna mladinska aktivnost mora 
biti izvedena med 1. 1. 2013 in 30. 10. 2013,

– posamezen vlagatelji se lahko prijavi 
na ta sklop sofinanciranja z največ dvema 
vlogama, v nasprotnem primeru bosta upo-
števani prvi dve odprti vlogi na odpiranju.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za sklop C:

– vlagatelji se lahko prijavijo z največ eno 
vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih 
področij mreženja:

a) informiranje mladih in mladinskih or-
ganizacij,

b) preprečevanje nasilja nad in med mla-
dimi,

c) preventivno ulično delo z mladimi;
– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti so 

mladi med 15. in 29. letom starosti,
– vse organizacije, članice mreže, izvaja-

jo mladinske aktivnosti na prijavljenem vse-
binskem področju,

– v mreži mora biti najmanj pet članic, 
od tega več kot polovica iz nevladnega in 
nepridobitnega sektorja,

– članice mreže so lahko društva, zavo-
di, fundacije, ustanove,

– vlagatelji zagotovijo vsaj 20 % delež 
sofinanciranja za izvajanje aktivnosti mre-
ženja še iz drugih virov,

– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno 
za udeležence oziroma izjemoma je lahko 
njihov prispevek simboličen, če lahko to vla-
gatelji argumentirano obrazložijo,

– aktivnost mreženja mora biti izvedena 
med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013,

– vse organizacije, članice mreže, mora-
jo biti registrirane na območju MOL,

– obvezna priloga k prijavi je dogovor 
o sodelovanju med članicami mreže na iz-
branem vsebinskem področju.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za sklop D:

– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti so 
mladi med 6. in 18. letom starosti,

– program mora biti izveden med 1. 1. 
2013 in 31. 12. 2013,

– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno 
za udeležence,

– posamezni vlagatelj se lahko na ta 
sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlo-
go, v nasprotnem primeru bo upoštevana 
prva vloga pri odpiranju,

– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti 
Sporazum o sodelovanju z drugimi organi-
zacijami (obrazec je sestavni del razpisne 
dokumentacije).

IV. Merila za izbor projektov in/ali pro-
gramov

Merila vsebinskega ocenjevanja, s po-
močjo katerih področna strokovna komisija 
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izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje 
za posamezno razpisno področje sofinanci-
ranja, so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Merila so naslednja: (ne glede na sklop):
– vsebinska in
– finančna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih 

se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere-
jo prejemniki sredstev, način njihove upora-
be in pomen posameznih meril se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji za vsako posame-
zno razpisno področje posebej.

Če bo področna komisija za izbor pro-
jektov in/ali programov ugotovila, da projekt 
in/ali program, ki je prijavljen za večletno 
obdobje, ne ustreza pogojem za sofinan-
ciranje v obdobju od leta 2013 do 2015, ga 
bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt 
in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje 
v letu 2013.

Sofinanciranih bo 65 najbolje ocenjenih 
vlog.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je na-

menjena realizaciji projektov in/ali progra-
mov za leto 2013: 410.802 EUR.

Višina sredstev za sofinanciranje trile-
tnih programov za leti 2014 in 2015 bo od-
visna od dogovorjenega obsega programa 
za posamezno leto, od višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu MOL za financiranje 
posameznih razpisnih področij v letih 2014 
in 2015, od ocene izvajanja dogovorjenega 
obsega programa v preteklem letu in od 
ocene pristojne strokovne komisije glede 
programskega načrta za posamezno pro-
računsko leto.

MOL si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku 
sprejemanja rebalansa proračuna MOL za 
leto 2013.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva za leto 2013 morajo biti 
porabljena v letu 2013 tudi v primeru, ko bo 
MOL z izbranim vlagateljem sklenila večle-
tno pogodbo za leta od 2013 do 2015. Z iz-
branimi izvajalci triletnih programov bo MOL 
po letu 2013 za vsako nadaljnje leto sklenila 
pisni dodatek k pogodbi.

VII. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 
Ljub ljana, in sicer najkasneje do vključno 
3. 12. 2012 (velja datum poštnega žiga).

Za uvrstitev v postopek izbora za dodeli-
tev sredstev mora vsaka vloga, da je formal-
no popolna, izpolnjevati naslednje pogoje:

– v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL, 
ki je predpisan za posamezno razpisno po-
dročje,

– priložena obvezna dokazila in druge 
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna doku-
mentacija za posamezno razpisno področje,

– poslana v roku in na način, ki je dolo-
čen v tej točki tega besedila razpisa.

Vsaka posamezna vloga mora biti po-
slana v zaprti ovojnici in z obvezno naved-
bo razpisnega področja na prednji strani 
ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, 
mora biti vsaka vloga poslana v posebni 
kuverti z ustreznimi oznakami:

Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna 
mladinska aktivnost«

Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednaro-
dna mladinska aktivnost«

Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje 
mladinskih organizacij«

Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni 
preventivni program za mlade«.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne 

komisije in ne bo javno, se bo pričelo 5. 12. 
2012.

Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nada-
ljuje naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja področna komi-
sija formalno popolnost vlog glede na to, 
če so bili predloženi vsi zahtevani doku-
menti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področ-
ne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog 
vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 5 dni 
dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu razpisa

Na podlagi predlogov področnih komi-
sij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih 
vlogah na razpisanih področjih po poobla-
stilu župana s sklepom odločila direktorica 
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan 
MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na na-

čin, ki je določen v VII. točki tega besedila 
razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posame-
zno razpisno področje in ne bodo dopolnje-
ne v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih in posebnih pogojev, določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumentaci-
je za posamezno razpisno področje;

– ki ne bodo dosegle minimalnega števi-
la točk, potrebnih za sofinanciranje.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila 
o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 
do 90 dni od dne izteka roka za predložitev 
vlog.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija za vsako razpisno področje 
je od dneva te objave do izteka prijavne-
ga roka dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgr-
nitve-objave/.

XI. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo zainteresirani po telefo-
nu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure ali 
e-pošti, tel. 01/306-40-44, 01/306-40-42, 
01/306-40-47, e-pošta: mladina@ljublja-
na.si.

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za po-
drobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije bo v četrtek, 22. 11. 2012, ob 
12.30, v veliki sejni dvorani na Magistratu, 
Mestni trg 1, Ljub ljana.

Prosimo vas, da svojo udeležbo pred-
hodno in obvezno potrdite na zgornji elek-
tronski naslov.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4585/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 

ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in 
Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v 
nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali 

projektov v MOL v letu 2013 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in 

izobraževanju ter prostem času otrok
I. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je 

sofinanciranje izvedbe raziskovalnih pro-
jektov in taborov, ki so namenjeni učen-
cem in dijakom ter njihovim mentorjem in 
usposabljanju učiteljev za mentorsko delo 
na območju MOL. S tem želimo otrokom in 
mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti 
in vrednot preko naslednjih ciljev: spodbuja-
nje otrok in mladih, da si pridobijo spretno-
sti, ki so pomembne za kakovostno življe-
nje, dvigovanje kakovosti življenja otrok in 
mladostnikov, razvijanje njihove ustvarjal-
nosti, povezovanje znanja iz različnih po-
dročij, načrtovanje in organizacija dela (npr. 
z eksperimenti), učenje postavljanja hipotez, 
učenje udeležencev projektnega in skupin-
skega dela ter medsebojnega sodelovanja, 
izvajanje programa ali projekta od zamisli 
do uporabnega izdelka, predstavitev konč-
nega izdelka in motiviranje udeležencev pri 
raziskovalnem delu.

MOL bo sofinancirala poletne razisko-
valne tabore ter raziskovalne projekte za 
osnovnošolce, srednješolce in njihove uči-
telje, in sicer za:

– poletne raziskovalne tabore za osnov-
nošolce,

– poletne raziskovalne tabore za sre-
dnješolce,

– poletne raziskovalne tabore za učitelje 
osnovnih in srednjih šol,

– raziskovalne projekte srednjih in 
osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni pro-
jekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji 
– letni in nadaljevalni projekti) ter projekte 
valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz 
srednjih šol v osnovne šole),

– projekte metodik in usposabljanja uči-
teljev za mentorstvo mladih raziskovalcev.

B) Organizator 26., 27. in 28. srečanja 
mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 
2013, 2014 in 2015

Eden izmed najpomembnejših projektov 
v okviru programa mladinske raziskovalne 
dejavnosti v Ljub ljani je celoletni projekt 
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« z za-
ključkom na srečanju mladih raziskovalcev 
in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raz-
iskovalno dejavnost mladih na osnovnih in 
srednjih šolah v Ljub ljani.

Vsako leto organiziramo srečanje mladih 
raziskovalcev in njihovih mentorjev s pribli-
žno 400 raziskovalnimi nalogami (srednje 
šole 150 in osnovne šole 200). Predstavitev 
zajema približno 350 nalog.

V okviru posameznega letnega srečanja 
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« razpisu-
jemo:

1. organizacijo srečanja mladih razisko-
valcev in njihovih mentorjev za osnovne in 
srednje šole MOL s postrsko predstavitvijo 
in zagovori nalog za najboljše mlade raz-
iskovalce v prostorih šole ter organizacijo 
spremljajočih aktivnosti srečanja,



Stran 2392 / Št. 80 / 26. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2. pripravo in tisk zbornika letnega sreča-
nja mladih raziskovalcev in njihovih mentor-
jev ter tisk priznanj z distribucijo in

3. organizacijo zaključne prireditve po-
sebej za osnovne šole in za srednje šole.

K 1. točki
Organizacija letnega srečanja mladih 

raziskovalcev in njihovih mentorjev zajema 
naslednje pomembnejše sklope:

– prevzem nalog, povzetkov in sezna-
mov šolskih selekcij,

– pregled nalog, ki so bile izbrane na 
šolskih srečanjih mladih raziskovalcev in 
njihovih mentorjev, če izpolnjujejo formalne 
pogoje za mladinsko raziskovalno nalogo,

– izdelavo evidenc o vseh prejetih nalo-
gah, o nalogah, ki so bile izbrane na šolskih 
srečanjih mladih raziskovalcev in njihovih 
mentorjev in o povzetkih,

– izdelavo evidenc (po šolah) o prevze-
tih, neustreznih in zavrnjenih nalogah, – or-
ganizacijo recenzij,

– organizacijo recenzentov ali skupin za 
zagovore nalog,

– organizacijo osnovnošolskih in sre-
dnješolskih zagovorov in predstavitev (lo-
čeno za osnovne šole in srednje šole),

– priprava razstave posterjev in njihova 
recenzija,

– festival projektnega in seminarskega 
dela osnovnih šol,

– zbir rezultatov raziskovalnih nalog, ki 
so imele zagovore po šolah in po področjih 
posebej za osnovne šole in za srednje šole 
(ta dokumentacija vključuje podatke o za-
govarjanih in ocenjenih nalogah in podatke 
o nalogah, ki imajo pravico sodelovati na 
državnem srečanju),

– seznam sodelujočih recenzentov,
– odgovore na morebitne pritožbe in 

mnenja udeležencev srečanja (vse naloge 
in opravila, ki jih izvaja organizator sreča-
nja),

– priprava dokumenta o predlogu nagrad 
za raziskovalce in njihove mentorje, ki ga 
organizator poda komisiji za mladinsko raz-
iskovalno dejavnost,

– druge manjše naloge, pomembne za 
izvedbo srečanja.

K 2. točki
Organizacija pri izdelavi zbornika, pri-

znanj in distribuciji zajema:
– izdelavo in oblikovanje zbornika (zgo-

ščenke ali USB ključe s povzetki pošljejo 
šole) v dosedanjem obsegu in kvaliteti, ti-
skanje obrazcev za priznanja sodelujočim, 
kaligrafsko pisanje priznanj za nagrajene 
udeležence, laserski izpis potrdil, distribucija 
priznanj (približno 1500),

– tiskanje do 500 izvodov zbornika.
K 3. točki
Organizacija zaključnih prireditev letne-

ga srečanja mladih raziskovalcev in njihovih 
mentorjev posebej za osnovne in za srednje 
šole zajema predvsem:

– kulturni program, ki je po vsebini in 
obsegu primeren srečanju mladih razisko-
valcev in njihovih mentorjev,

– zagotovitev prostorov zaključne prire-
ditve,

– slavnostna prireditev ob otvoritvi,
– predstavitve najboljših in najzanimivej-

ših osnovnošolskih raziskovalnih nalog,
– predstavitve najboljših srednješolskih 

raziskovalnih nalog,
– razglasitev rezultatov in nagrad,
– podelitev nagrad.
C) Prostočasne in preventivne aktivnosti 

za otroke in mladostnike

Predmet tega vsebinskega področja je 
sofinanciranje skupinskih prostočasnih in 
preventivnih aktivnosti za otroke in mlado-
stnike do 15. leta starosti na območju MOL, 
ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne orga-
nizacije. S tem želimo otrokom in mladostni-
kom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot 
preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovo-
sti življenja otrok in mladostnikov, ekološko 
ozaveščanje, zmanjševanje nasilja med in 
nad otroki in mladostniki, bogatenje bese-
dnega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, 
karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti 
za kakovostno preživljanje prostega časa 
po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje 
o njihovih pravicah.

Aktivnosti se morajo izvajati po metodah 
organiziranega neformalnega učenja (npr. 
kreativne delavnice, prireditve) kot dopolni-
tve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih 
šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je 
MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev.

Aktivnosti se ne smejo izvajati v času 
izvajanja obveznega predmetnika v šolah 
in kurikuluma v vrtcih. Izvedba je dovoljena 
le v primeru, da je aktivnost tako specifična, 
da zaposleni strokovni delavci šole ali vrt-
ca nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem 
primeru mora vlagatelj priložiti k vlogi izjavo 
šole ali vrtca, da zaposleni strokovni delavci 
teh znanj nimajo (glej priloženo dokumenta-
cijo – izjava vsebinskega področja C).

D) Počitniško varstvo otrok in mladostni-
kov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je 
sofinanciranje skupinskih prostočasnih in 
preventivnih programov za otroke in mla-
dostnike do 15. leta starosti na območju 
MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne 
organizacije. Z razpisom želimo otrokom in 
mladostnikom omogočiti aktivnosti v času 
šolskih počitnic: poudarek je na športno-gi-
balnih aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti 
(aktivna udeležba v delavnicah), zagota-
vljanje možnosti za kakovostno preživljanje 
prostega časa po načelu enakih možnosti.

V okviru tega vsebinskega področja so 
zagotovljena sredstva za izvedbo 4-urnega 
dnevnega programa za organizirane ustvar-
jalne, športne, kreativne in ostale delavnice 
za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda 
osnovne šole ter sredstva za izvedbo 9-ur-
nega dnevnega programa organiziranega 
celodnevnega počitniškega varstva za otro-
ke od 1. do 5. razreda osnovne šole v času 
šolskih počitnic. Sredstva se namenjajo so-
razmerno z dolžino šolskih počitnic (delov-
nih dni) in številom ur programa (4-urni in 
9-urni program).

E) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s po-
dročja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja je 
sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike 
in eksperimentiranja za otroke in mladostni-
ke do 15. leta starosti na območju MOL, ki 
jih izvajajo nevladne in nepridobitne orga-
nizacije.

V okviru tega vsebinskega področja 
bomo sofinancirali projekte:

1. znanje s področja konstruktorstva, 
tehnologije obdelav, tehnike s področja na-
ravoslovja,

2. izvedbe in razlage eksperimenta, so-
delovanja pri eksperimentih z znanstveni-
ki, individualno učenje o znanosti in tehniki 
prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.

F) Dejavnosti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je 

sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih 

izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. 
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in 
kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in 
interesnih dejavnosti v okviru šole.

V okviru tega vsebinskega področja so 
razpisane teme:

1. priprava lampijonov v okviru celovite 
mestne novoletne okrasitve,

2. priprava skupinskih pustnih mask, ki 
se navezujejo na ljubljansko zgodovino, 
kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogod-
ke, ter sodelovanje na skupnem pustnem 
sprevodu,

3. projekti medkulturnega sodelova-
nja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz 
drugih kulturnih okolij,

4. projekti povezovanja s šolami v tujini,
5. projekti medšolskega sodelovanja,
6. ekološko ozaveščanje,
7. projekti zmanjševanja nasilja,
8. sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
9. tekmovanja glasbenih šol,
10. vzgoja za tehniko, oblikovanje in pro-

stor,
11. ENO-projekt, ekološki vrtovi ali sa-

dovnjaki,
12. delavnica ali predavanja iz vzgojne 

preventivne vsebine,
13. jubileji osnovnih šol.
G) Mestne prireditve šol za otroke in 

učence
Predmet vsebinskega področja je sofi-

nanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih iz-
vajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. 
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in 
kvalitetno preživljanje prostega časa v okvi-
ru šole.

V okviru tega vsebinskega področja so 
razpisane teme:

1. organizacija in izvedba festivala za 
otroke s posebnimi potrebami v šolah iz 
MOL,

2. organizacija seminarja za učitelje li-
kovne vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih 
pustnih kostumov ter organizacija in udelež-
ba na natečaju za pustni karneval v Ljub ljani 
za otroško maskoto zmajček,

3. organizacija in izvedba revije pevskih 
zborov osnovnih šol iz MOL.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Vlagatelji lahko kandidirajo z istim pro-
gramom ali projektom ali aktivnostjo le na 
enega od razpisanih vsebinskih področij 
MOL za leto 2013. Vlagatelji niso upra-
vičeni kandidirati na javni razpis s tistimi 
programi, projekti in aktivnostmi, ki so že 
financirani iz sredstev proračuna MOL. 
Vlagatelji so pravne osebe, ki delujejo na 
območju MOL. Vsebina vloge mora biti 
v skladu s cilji in predmetom tega javnega 
razpisa.

A) Mladinski raziskovalni projekti
Na razpis tega vsebinskega področja se 

lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

Vlagatelji so pravne osebe, ki so usta-
novljene v naslednjih pravnoorganizacijskih 
oblikah na podlagi zakona in so skladno 
s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane 
za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na 
razpisano področje sofinanciranja:

– vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih 
ustanoviteljica je MOL,

– srednje šole, ki delujejo na območju 
MOL,

– društva,
– raziskovalne institucije, ki delujejo na 

območju MOL.
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B) Organizator 26., 27. in 28. srečanja 
mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 
2013, 2014 in 2015

Na razpis tega vsebinskega področja se 
lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki 
jih je ustanovila MOL in so ustanovljene 
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah 
na podlagi zakona in so skladno s svojimi 
ustanovitvenimi akti registrirane za opravlja-
nje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano 
področje sofinanciranja:

– vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih 
ustanoviteljica je MOL.

C) Prostočasne in preventivne aktivnosti 
za otroke in mladostnike

Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so 
ustanovljene na podlagi enega od zakonov:

– Zakona o društvih (Uradni list RS, 
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),

– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, 
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),

– Zakon o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 
36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – 
ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov.

D) Počitniško varstvo otrok in mladostni-
kov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so 
ustanovljene na podlagi enega od zakonov:

– Zakona o društvih (Uradni list RS, 
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),

– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, 
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),

– Zakon o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 
36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – 
ZSPDPO in 109/08) – razen javnih zavodov, 
izjema od tega so osnovne šole, katerih 
ustanoviteljica je MOL.

E) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s po-
dročja tehnike in eksperimentiranja

Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so 
ustanovljene na podlagi enega od zakonov:

– Zakona o društvih (Uradni list RS, 
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),

– Zakona o ustanovah (Uradni list RS, 
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo).

F) Dejavnosti v šolah za učence
Upravičeni vlagatelji prijav so osnovne 

in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je 
MOL.

G) Mestne prireditve šol za otroke in 
učence

Upravičeni vlagatelji prijav so vzgojno-iz-
obraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je MOL.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na 
razpisu

Vsi vlagatelji morajo za vsako posame-
zno vsebinsko področje zagotoviti, da vsi 
sodelujoči pri izvedbi posameznega progra-
ma, projekta ali aktivnosti niso evidentirani 
v kazenski evidenci kot pravnomočno obso-
jene osebe zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost.

A) Mladinski raziskovalni projekti
– posamezni vlagatelj se lahko prijavi 

z največ 3 vlogami (projekti). V primeru, da 
bo vlagatelj prijavil več kot 3 vloge, bo MOL 
izbrala za sofinanciranje prve 3 vloge iz po-
sameznega vsebinskega področja (glej peto 
alinejo četrtega odstavka VII. točke tega 
razpisa), pri tem ne sme zaprošena vre-
dnost sofinanciranja presegati 1.000 EUR 
na posamezno vlogo. Komisija izbere za so-
financiranje največ 40 vlog (projektov) tega 

vsebinskega področja, ki so prejele najvišje 
število točk,

– ne glede na določbo prve alineje, se 
lahko za sofinanciranje projektov metodik 
in usposabljanja mentorjev mladih razisko-
valcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvar-
jalnost« dodatno vlagatelj prijavi z enim pro-
jektom, katerega vrednost ne sme presegati 
4.000 EUR. Ta projekt izvaja izbrani vlaga-
telj iz vsebinskega področja B tega razpisa,

– vlagatelj mora predložiti ustrezna do-
kazila, glede na merila za izbor,

– prijavljeni projekti morajo biti izvedeni 
med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013.

B) Organizator 26., 27. in 28. srečanja 
mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 
2013, 2014 in 2015

– Okvirna razpoložljiva sredstva za iz-
vedbo posameznega letnega projekta sre-
čanja mladih raziskovalcev in njihovih men-
torjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« so 
19.000 EUR, od tega za:

1. organizacijo srečanja mladih razisko-
valcev in njihovih mentorjev s predstavitva-
mi in zagovori raziskovalnih nalog za osnov-
ne in srednje šole do višine 11.200 EUR,

2. oblikovanje in izdelavo zbornika 
(do 500 izvodov) ter distribucijo do višine 
2.800 EUR, oblikovanje, pisanje, tisk in dis-
tribucijo priznanj za nagrajence srečanja do 
višine 1.000 EUR,

3. organizacijo in izvedbo zaključne pri-
reditve s kulturnim programom in podelitvijo 
nagrad za dosežke za osnovne in srednje 
šole do višine 4.000 EUR.

– Okvirna sredstva za izplačila sode-
lujočim šolam (materialni stroški razisko-
valnega dela in nagrade za mentorje) za 
sodelovanje pri projektu za vsako odda-
no in postrsko predstavljeno nalogo so do 
16.000 EUR. Vsaka šola prejme toliko sred-
stev, kolikor znaša delež njenih oddanih in 
zagovarjanih nalog,

– komisija izbere tistega vlagatelja, ki do-
seže največje število točk,

– prijavljeni projekti morajo biti izvedeni 
v tekočem koledarskem letu, vsako leto v te-
kočem proračunskem obdobju 2013-2015.

C) Prostočasne in preventivne aktivnosti 
za otroke in mladostnike

– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi 
z največ 3 vlogami, v nasprotnem primeru 
bodo upoštevane prve tri vloge iz posame-
znega vsebinskega področja (glej peto ali-
nejo četrtega odstavka VII. točke tega raz-
pisa), pri tem ne sme zaprošena vrednost 
sofinanciranja presegati 3.000 EUR v okviru 
posamezne vloge ter zaprošena vrednost 
sofinanciranja s strani MOL ne sme prese-
gati 80 % deleža celotne vrednosti aktivnosti 
v posamezni vlogi. Komisija izbere za sofi-
nanciranje največ 60 aktivnosti, ki so prejele 
najvišje število točk,

– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posa-
mezno aktivnost in ne za celoten program,

– udeleženci so otroci in mladostniki do 
15. leta starosti z območja MOL,

– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno 
in dostopno vsem otrokom in mladostnikom 
pod enakimi pogoji na območju MOL oziro-
ma izjemoma je lahko njihov prispevek sim-
boličen, če lahko to vlagatelj argumentirano 
obrazloži,

– vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti 
v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo 
obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavo-
dov, v katerih bodo izvajali aktivnost; soglas-
je mora biti podpisano s strani odgovorne 

osebe in overjeno z žigom javnega zavoda 
in se mora nanašati na prijavljeno aktivnost,

– aktivnosti se ne bodo izvajale v javnem 
zavodu Javni zavod Mladi zmaji – Center 
za kakovostno preživljanje prostega časa 
otrok in mladih, ker je zavodu namenjen 
poseben razpis,

– aktivnosti morajo biti izvedene med 
1. 1. 2013 in 31. 12. 2013.

D) Počitniško varstvo otrok in mladostni-
kov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posa-
mezni program počitniškega varstva v času 
šolskih počitnic:

1.) zimske počitnice (25. 2. 2013–1. 3. 
2013);

2.) poletne počitnice (26. 6. 2013–30. 8. 
2013);

3.) jesenske počitnice (28. 10. 
2013–30. 10. 2013);

– posamezni vlagatelj se lahko prijavi 
z največ 1 vlogo za posamezne počitni-
ce (glej peto alinejo četrtega odstavka VII. 
točke tega razpisa), in sicer za tri skupine 
otrok, pri čemer mora izvajalec zagotoviti 
program za tri skupine otrok hkrati ter po 
enega odraslega spremljevalca na skupino 
otrok, v katero sme biti vključenih najmanj 
sedem in največ deset otrok, v nasprotnem 
primeru bo upoštevana prva vloga iz posa-
meznega vsebinskega področja, pri čemer 
zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme 
presegati v času zimskih počitnic 2.800 EUR 
za program 9-urnega varstva in 1.150 EUR 
za program 4-urnega varstva, v času pole-
tnih počitnic 8.100 EUR za program 9-urne-
ga varstva in 4.100 EUR za program 4-ur-
nega varstva ter v času jesenskih počitnic 
2.000 EUR za program 9-urnega varstva 
in 800 EUR za program 4-urnega varstva 
v okviru posamezne vloge,

– pri izvajanju programa 9-urnega var-
stva mora izvajalec ponuditi kosilo in dve 
malici, od katerih mora biti ena sadna ter 
ves čas izvajanja nuditi otrokom brezalko-
holne napitke, ki so na razpolago otrokom 
ves čas trajanja aktivnosti,

– na posamezno skupino otrok za po-
čitnice, iz prejšnje alineje, se iz proračuna 
MOL, sofinancira strošek dela odraslega 
spremljevalca, neposredne materialne stro-
ške, del fiksnih stroškov izvajalca, stroške 
didaktičnega materiala in stroške prehrane 
za otroke,

– pri izvajanju programa 4-urnega var-
stva mora izvajalec ponuditi kosilo ter ves 
čas izvajanja nuditi otrokom brezalkoholne 
napitke,

– na posamezno skupino, iz prejšnje ali-
neje se iz proračuna MOL, sofinancira stro-
šek dela sodelavca, neposredne materialne 
stroške ter del fiksnih stroškov izvajalca. 
V ta strošek je vštet tudi strošek osnovne-
ga didaktičnega materiala ter prehrana za 
otroke, ki mora vključevati kosilo ter brezal-
koholne napitke, ki so na razpolago otrokom 
ves čas,

– izvajalec mora ponuditi hkratno izved-
bo vsaj treh skupin v celotnem terminu, ki 
ga bo predložil,

– vsak izvajalec mora v enem tednu otro-
kom brezplačno organizirati vsaj dva obiska 
kot je npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov, 
bazen, obisk predstave v kulturni ustanovi 
itd.,

– udeleženci so otroci in mladostniki do 
15. leta starosti z območja MOL,

– v času poletnih počitnic mora vlaga-
telj izvesti najmanj 3-tedenski program, pri 
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jesenskih in zimskih počitnicah pa program 
v času vseh delovnih dni trajanja počitnic,

– sodelovanje v aktivnostih v počitni-
škem varstvu je brezplačno in dostopno 
vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi 
pogoji na območju MOL,

– aktivnosti morajo biti izvedene najka-
sneje v roku, ki je določen za izvedbo posa-
meznih počitnic,

– vlagatelji, ki bodo izvajali program 
v javnih zavodih ustanovljenih s strani MOL, 
morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih 
zavodov, v katerih bodo izvajali program. 
soglasje mora biti podpisano s strani odgo-
vorne osebe in žigom javnega zavoda in se 
mora nanašati na prijavljen program,

– za izvedbo programa v zimskih poči-
tnicah bomo izbrali največ 9 vlagateljev (od 
tega 5 za 9-urni program, 4 pa za 4-urni 
program), za izvedbo programa v poletnih 
počitnicah največ 10 vlagateljev (od tega 3 
za 4-urni program, 7 pa za 9-urni program), 
za izvedbo programa v jesenskih počitnicah 
pa največ 8 vlagateljev (od tega 3 za 4-urni 
program, 5 pa za 9-urni program), glede na 
število doseženih točk,

– komisija si pridružuje pravico, da ne 
glede na prejšnjo alinejo, dodatno izbere 
enega ali več vlagateljev za izvedbo po-
sameznih počitnic, če niso pokriti vsi tedni 
oziroma dnevi počitnic po zaključenem iz-
boru iz prejšnje alineje, pri tem se izbere 
tistega vlagatelja, ki je dosegel naslednje 
najvišje število točk, pa je bila dana prijava 
za manjkajoči termin in je s tem zagotovlje-
no počitniško varstvo za ves čas trajanja 
šolskih počitnic,

– doplačilo staršev za prehrano ne sme 
presegati dveh evrov na dan,

– aktivnosti morajo biti izvedene med 
1. 1. 2013 in 31. 12. 2013.

E) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s po-
dročja tehnike in eksperimentiranja

– Posamezni vlagatelji se lahko prijavi-
jo na to vsebinsko področje sofinanciranja 
z največ 1 vlogo, v nasprotnem primeru bo 
upoštevana prva vloga iz posameznega 
vsebinskega področja (glej peto alinejo če-
trtega odstavka VII. točke tega razpisa), pri 
tem ne sme zaprošena vrednost sofinanci-
ranja presegati 30.000 EUR,

– udeleženci dejavnosti so učenci osnov-
nih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se 
izobražujejo v MOL,

– dopolnilne dejavnosti se izvajajo tekom 
celega leta,

– z vlogo vlagatelji kandidirajo za celole-
tni program in ne za posamezno aktivnost,

– vlagatelji morajo v okviru celoletnega 
programa zagotoviti udeležbo najmanj 100-
ih učencev,

– na razpisu bomo vlagateljem dodelili 
sredstva, sorazmerna z doseženimi točkami 
glede na okvirna sredstva,

– sredstva bodo dodeljena največ 4 vla-
gateljem, in sicer tistim, katerih vloge bodo 
ocenjene z največjim številom točk,

– aktivnosti morajo biti izvedene med 
1. 1. 2013 in 31. 12. 2013.

F) Dejavnosti v šolah za učence
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na 

to vsebinsko področje sofinanciranja z naj-
več 6 vlogami, v nasprotnem primeru bo 
upoštevanih prvih šest vlog iz posameznega 
vsebinskega področja (glej peto alinejo če-
trtega odstavka VII. točke tega razpisa), pri 
tem ne sme zaprošena vrednost sofinanci-
ranja s strani MOL presegati:

1. za pripravo lampijonov v okviru celo-
vite mestne novoletne okrasitve 150 EUR,

2. za pripravo skupinskih pustnih mask, 
ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, 
kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogod-
ke, ter sodelovanje na skupnem pustnem 
sprevodu 300 EUR,

3. za projekte medkulturnega sodelova-
nja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz 
drugih kulturnih okolij 300 EUR,

4. za projekte na temo: povezovanja 
s šolami v tujini 400 EUR,

5. za projekte na temo: medšolskega 
sodelovanja 300 EUR,

6. za projekte ekološkega ozaveščanja 
200 EUR,

7. za projekte na temo: zmanjševanja 
nasilja 300 EUR,

8. za projekte na temo: sodelovanje šol 
z lokalno skupnostjo 100 EUR,

9. za tekmovanja glasbenih šol – največ 
v višini 300 EUR,

10. za projekte na temo: vzgoja za tehni-
ko, oblikovanje in prostor 300 EUR,

11. za ENO-projekt 50 EUR ter projekt 
ekoloških vrtov ali sadovnjakov 150 EUR – 
skupno največ v višini 200 EUR,

12. za delavnice ali predavanja iz vzgoj-
ne preventivne vsebine 300 EUR.

– Sodelovanje v dejavnostih je brezplač-
no za udeležence,

– zagotovljena je aktivna udeležba in so-
odločanje udeležencev,

– udeleženci dejavnosti so učenci osnov-
nih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. 
letom, ki se izobražujejo v MOL,

– dopolnilne dejavnosti morajo biti izve-
dene med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013,

– ne glede na določbo prve alineje se 
šole lahko prijavijo tudi za jubileje osnovnih 
šol, kjer prejmejo sredstva: 10 EUR na leto 
in 1 EUR na učenca, vendar največ v vi-
šini do 1.000 EUR na šolo. Za 50-letnice, 
100-letnice, 150-letnice itd. pa prejme šola 
do 2.000 EUR.

G) Mestne prireditve šol za otroke in 
učence

– Na tem vsebinskem področju bo pod 
vsako navedeno aktivnostjo izbran tisti iz-
vajalec, katerega vlogo bo komisija ovre-
dnotila z največ točkami, pri tem ne sme 
zaprošena vrednost sofinanciranja s strani 
MOL presegati:

1. za zasnovo in izvedbo festivala za 
otroke s posebnimi potrebami v šolah iz 
MOL 6.000 EUR,

2. za organizacijo in izvedbo seminarja 
za učitelje likovne vzgoje za izdelavo izvirnih 
ljubljanskih pustnih kostumov ter za organi-
zacijo in sodelovanje vrtcev in šol z otroško 
maskoto zmajčka 6.000 EUR,

3. za organizacijo in izvedbo revije pev-
skih zborov 1.000 EUR.

– Sodelovanje v dejavnostih je brezplač-
no za udeležence,

– zagotovljena je aktivna udeležba in so-
odločanje udeležencev,

– udeleženci dejavnosti so učenci osnov-
nih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. 
letom, ki se izobražujejo v MOL,

– posamezna prireditev mora biti izvede-
na med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013.

IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne 

konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih 

se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere-
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jo prejemniki sredstev, način njihove upora-
be in pomen posameznih meril, se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji.

V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, name-

njenih realizaciji razpisanih projektov, pro-
gramov in aktivnosti za potrebe MOL za leto 
2013 s področja podpornih storitev v vzgoji 
in izobraževanju ter prostem času otrok, je 
do 497.000 EUR.

Vsebinsko področje razpisanih projektov/programov za potrebe MOL za leto 2013 s področja podpornih 
storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času

Okvirna višina sredstev 
glede na vsebinsko 

področje, do

A) Mladinski raziskovalni projekti 32.000 €

B) Organizator 26., 27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo 
v lastno ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015 35.000 €

C) Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike 140.000 €

D) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic 100.000 €

E) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 100.000 €

F) Dejavnosti v šolah za učence 77.000 €

G) Mestne prireditve šol za otroke in učence 13.000 €

Skupna okvirna vrednost JR 497.000 €

V primeru, da na posameznem vsebin-
skem področju ne bodo dodeljena sredstva 
v predvideni višini iz zgornje tabele, se lah-
ko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska 
področja v okviru tega razpisa.

MOL si pridržuje pravico do znižanja do-
deljene višine sredstev v primeru, da se 
razpoložljiva sredstva spremenijo v postop-
ku sprejemanja rebalansa proračuna MOL 
za leto 2013.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: 
dodeljena sredstva za leto 2013 mora-
jo biti porabljena v letu 2013, razen pri 
vsebinskem področju B (Organizator 26., 
27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev 
in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno 
ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015), 
kjer morajo biti dodeljena sredstva za po-
samezno razpisno leto porabljena v letu 
organizacije tekočega srečanja »Zaupaj-
mo v lastno ustvarjalnost«, ki je praviloma 
v prvi polovici tekočega leta.

VII. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo prijave oddati izključno 
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 
2012 (velja datum poštnega žiga). Prijava 
pomeni kuverta z vsemi poslanimi vlogami.

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji stra-
ni levo zgoraj mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja.

Obvezno morajo biti vse vloge istega vla-
gatelja poslane skupaj v eni zaprti ovojnici 
z ustreznimi oznakami:

JR 2013 – »Ne odpiraj – vloga: sofi-
nanciranje programov in/ali projektov v mol 
s področja podpornih storitev v vzgoji in izo-
braževanju ter prostem času otrok«

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno 
popolna:

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec 
MOL,
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– priložena obvezna dokazila in druge 
priloge k vlogi,

– poslana v roku in na način, ki je dolo-
čen v tej točki tega besedila razpisa,

– v primeru, da posreduje vlagatelj več 
kot eno prijavo (ovojnico), se v nadaljnjem 
postopku upošteva prijava (ovojnica), ki 
je bila prej oddana. V primeru, da tega ni 
mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa 
bo komisija z žrebom izbrala tisto prijavo 
(ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem 
postopku,

– če bo vlagatelj oddal več vlog (v eni 
ovojnici) za posamezno vsebinsko področje, 
kot je določeno v tem razpisu, bo komisija 
pri točkovanju upoštevala le tiste, ki bodo 
zložene po vrstnem redu do največjega do-
voljenega števila vlog za posamezno vse-
binsko področje. Če tega ne bo mogoče 
ugotoviti, bo komisija z žrebom določila, ka-
tere vloge bo obravnavala,

– v ovojnici mora biti vsa dokumentaci-
ja predložena v vezani mapi (lahko je zve-
zano z vrvico), in sicer tako, da je prvi doku-
ment kazalo vseh predloženih dokumentov 
iz vseh prijavljenih vsebinskih področij, ki 
je urejeno po istem vrstnem redu kot je 
zaporedni vrstni red vsebinskih področij 
v tem razpisu. Vsi dokumenti za posame-
zno vsebinsko področje morajo biti zloženi 
v enakem vrstnem redu, kot je navedeno 
v kazalu. Vsaka stran dokumenta mora biti 
zaporedno oštevilčena, kar mora biti tudi 
jasno razvidno iz kazala,

– posamezna vsebinska področja v pri-
javi morajo biti ločena z barvnim listom, ki 
ni oštevilčen.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, ne 

bo javno in se bo pričelo 5. 12. 2012. Koli-
kor se zaradi velikega števila prejetih prijav 
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja komisija popol-
nost prijav glede na to, če so bili predloženi 
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepo-
polno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo do-
kumentacijo bo komisija v roku 8 dni od 
odpiranja prijav prijavitelje pozvala, da vlogo 
v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o iz-
branih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na 
razpisanih področjih po pooblastilu župana 
s sklepom odločila direktorica MOL, o pritož-
bi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na na-

čin, ki je določen v VII. točki tega besedila 
razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije in ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vlog/vloge 
(nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih in posebnih pogojev, določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumen-
tacije,

– ki jih bo komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

MOL bo po sprejemu proračuna za leto 
2013 vlagatelje vlog iz vsebinskega podro-
čja D (Počitniško varstvo otrok in mladostni-
kov z aktivnostmi v času šolskih počitnic), 
obvestila o izidu razpisa v roku do 45 dni od 
izteka roka za predložitev prijav.

MOL bo po sprejemu proračuna za leto 
2013 vse ostale vlagatelje vlog obvestila 
o izidu razpisa v roku do 90 dni od izteka 
roka za predložitev prijav.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsako razpi-
sno področje je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani MOL http://www.lju-
bljana-si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/,

– ali pa jo v tem roku zainteresirani dvi-
gnejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro 
v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna obči-
na Ljub ljana, Oddelek za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje, Resljeva 18, Ljub ljana.

XI. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu vsak 
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-po-
šti, in sicer:

– tel. 01/306-40-45 (dr. Veronika L. Do-
lenc), tel. 01/306-40-54 (Katarina Gorenc),

– e-pošta: veronika.dolenc@ljubljana.si, 
katarina.gorenc@ljubljana.si.

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za po-
drobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije bo v sredo, 14. 11. 2012, ob 
9. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistra-
tu, Mestni trg 1, Ljub ljana. Prosimo vas, 
da svojo udeležbo predhodno in obvezno 
potrdite na zgornji elektronski naslov. Za 
zamudnike ne bomo organizirali dodatnega 
izobraževanja.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4586/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS 1011) 
in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub-
ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 
Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje preventivnih projektov 
in programov na področju zasvojenosti 

v MOL za leto 2013
I. Namen razpisa: namen javnega raz-

pisa je izbira preventivnih projektov/progra-
mov (v nadaljevanju: programi) na področju 
zasvojenosti, ki jih bo v letu 2013 sofinanci-
rala Mestna občina Ljub ljana.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje pre-

ventivnih programov na področju zasvoje-
nosti.

Razpis je namenjen vsem tistim prija-
viteljem, ki izvajajo preventivne programe, 
namenjene predvsem univerzalni preven-
tivi, lahko pa so namenjeni tudi selektivni 
preventivi na področju različnih vrst zasvo-
jenosti za otroke in mladostnike do 15. leta 
starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje 
oziroma učitelje na območju Mestne občine 
Ljub ljana.

Razpisani programi so navedeni v okviru 
naslednjih področij in sklopov:

Programi za otroke in mladostnike
1. Sklop A – Programi za otroke in mla-

dostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali 
izven njih

Predmet tega sklopa je sofinanciranje 
univerzalnih preventivnih programov za cele 
skupine oziroma razrede otrok in mladostni-
kov v vrtcih in osnovnih šolah MOL

1.1. Programi, usmerjeni k zviševanju 
socialne kompetentnosti otrok in mladostni-
kov za pridobivanje ustreznih socialnih ve-
ščin in povečanje kapacitete za odgovorno 
in zdravo življenje ter zabavo.

1.2. Programi tehnik in strategij za pre-
prečevanje nastanka nekemičnih in/ali ke-
mičnih zasvojenosti.

1.3. Programi za razvoj in promocijo 
medvrstniškega izobraževanja, pomoči in/ali 
mediacije.

1.4. Programi za izvajanje prostočasnih 
dejavnosti, ki jih izvajajo upokojeni pedago-
ški delavci ali invalidi.

1.5. Programi preprečevanja nastanka 
in/ali obvladovanja nasilja in/ali programi 
preprečevanja nasilja na spletnih forumih 
in/ali mobilnega ustrahovanja.

1.6. Programi varne in odgovorne rabe 
interneta in/ali računalniških iger in/ali mo-
bilne telefonije in/ali drugih sodobnih teh-
nologij.

1.7. Programi učenja sprostitvenih teh-
nik in učnih strategij za boljše obvladovanje 
šolskih dejavnosti in/ali programi tehnik re-
ševanja problemov in/ali programi učenja 
obvladovanja jeze.

2. Sklop B – Programi za otroke in mla-
dostnike, s težavami psihosocialnega prila-
gajanja in/ali s težavami v odnosu do psiho-
aktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, 
ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih

Predmet tega sklopa je sofinanciranje 
selektivnih preventivnih programov za po-
samezne otroke in mladostnike v vrtcih in 
osnovnih šolah, oziroma za otroke in mlado-
stnike, ki so vključeni v redni izobraževalni 
proces v MOL

2.1. Programi, namenjeni otrokom in 
mladostnikom s posebnimi potrebami, s te-
žavami psihosocialnega prilagajanja in/ali 
s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi 
ter drugih oblik zasvojenosti.

2.2. Programi namenjeni otrokom in mla-
dostnikom, katerih starši imajo težave v od-
nosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik 
zasvojenosti.

Programi izobraževanja pedagoških de-
lavcev v vrtcih in osnovnih šolah

3. Sklop C – Programi izobraževanja in 
usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih 
in osnovnih šolah, ki so namenjeni celotnim 
kolektivom ali posameznim pedagoškim de-
lavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo 
v javnih zavodih ali izven njih

Predmet tega sklopa je sofinanciranje 
programov na področju univerzalne preven-
tive za pedagoške delavce v MOL

3.1. Programi, namenjeni seznanjanju 
s sodobnimi spoznanji različnih ved na po-
dročju preprečevanja zasvojenosti.

3.2. Programi, ki seznanjajo z varovalni-
mi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju, 
ki vplivajo na razvoj zasvojenosti.

3.3. Programi prepoznavanja in/ali pre-
prečevanja nasilja v vrtcih in šolah in/ali 
usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja.

3.4. Programi usposabljanja mentorjev 
za preventivno delo z učenci.

3.5. Programi usposabljanja pedagoških 
delavcev za mediacijo.

3.6. Programi izobraževanja in usposa-
bljanja pedagoških delavcev o spletni varno-
sti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali 
o varni in etični rabi novih tehnologij.

3.7. Programi usposabljanja upokojenih 
pedagoških delavcev za izvajanje preven-
tivnih dejavnosti.
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3.8. Programi, ki seznanjajo z varovalni-
mi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju 
za delo z otroki s posebnimi potrebami na 
področju komunikacije in socializacije.

Programi izobraževanja in usposabljanja 
staršev

4. Sklop D – Programi izobraževanja in 
usposabljanja staršev, ki se izvajajo v javnih 
zavodih ali izven njih

Predmet tega sklopa je sofinanciranje 
programov na področju univerzalne preven-
tive za starše predšolskih in osnovnošolskih 
otrok in mladostnikov v MOL

4.1. Programi, ki seznanjajo starše s so-
dobnimi spoznanji različnih ved na področju 
preprečevanja zasvojenosti.

4.2. Programi, ki seznanjajo starše z va-
rovalnimi in/ali dejavniki tveganja v družini, 
ki vplivajo na razvoj zasvojenosti in jih iz-
obražujejo na področju preprečevanja na-
stanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvo-
jenosti.

4.3. Programi informiranja in izobraževa-
nja staršev o spletni varnosti in zaščiti otrok 
pri uporabi interneta in/ali o varni in etični 
rabi novih tehnologij.

5. Sklop E – Programi izobraževanja in 
usposabljanja staršev otrok in mladostni-
kov s težavami psihosocialnega prilagajanja 
in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih 
snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se iz-
vajajo v javnih zavodih ali izven njih

Predmet tega sklopa je sofinanciranje se-
lektivnih preventivnih programov za starše 
osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL

5.1. Programi zgodnje intervencije za 
starše otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami, s težavami psihosocialnega prila-
gajanja in/ali s težavami v odnosu do psiho-
aktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti.

5.2. Programi »Svetovalnega telefona« 
za starše otrok in mladostnikov s posebni-
mi potrebami, s težavami psihosocialnega 
prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do 
psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvo-
jenosti.

Preventivni medgeneracijski programi
Predmet tega sklopa je sofinanciranje 

medgeneracijskih univerzalnih ali selektiv-
nih preventivnih programov za otroke in mla-
dostnike, njihove starše in njihove vzgojite-
lje/učitelje v vrtcih in osnovnih šolah.

6. Sklop F – Programi medgeneracijske-
ga povezovanja z namenom preprečevanja 
zasvojenosti

6.1. Programi, usmerjeni k zviševanju 
socialne kompetentnosti, pridobivanju ustre-
znih socialnih veščin in povečanje kapa-
citete za odgovorno in zdravo življenje ter 
zabavo.

6.2. Programi, namenjeni preprečevanja 
nastanka nekemičnih/kemičnih zasvojeno-
sti.

6.3. Programi namenjeni pomoči otro-
kom/mladostnikom, ki so vključeni v izobra-
ževalni proces, z učnimi težavami in/ali šol-
sko neuspešnostjo.

6.4. Programi zgodnje intervencije za 
otroke/mladostnike ter njihove starše s po-
sebnimi potrebami, s težavami psihosocial-
nega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu 
do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik za-
svojenosti.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo pravne in 
fizične osebe, ki so za dejavnost, ki jo pri-

javljajo na razpis, registrirane v Republiki 
Sloveniji, in je razvidna iz njihovega temelj-
nega akta, vpisa v sodni register ali pa so 
registrirane za opravljanje te dejavnosti pri 
državnih organih.

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki 
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

1. prijavljajo program, katerega vsebina 
je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpi-
sne dokumentacije;

2. vlagatelji s statusom javnega zavo-
da lahko kandidirajo na naslednja razpisna 
področja:

Sklop A.: 1.3
Sklop B.: 2.1
Sklop C.: 3.8
Sklop D.: 4.2
Sklop E.: 5.1
Sklop F.: 6.3. in 6.4
in pod pogojem, da izvajajo preventivne 

programe, ki so namenjeni predvsem uni-
verzalni preventivi, lahko pa so namenjeni 
tudi selektivni preventivi na področju različ-
nih vrst zasvojenosti, za katere nimajo zago-
tovljenih javnih finančnih sredstev;

3. izvajajo prijavljeni program na obmo-
čju MOL, za otroke in mladostnike v vrtcih in 
osnovnih šolah do 15. leta starosti;

4. zagotavljajo brezplačno sodelovanje 
v programih za otroke in mladostnike in 
v programih za starše;

5. zagotavljajo dostopnost programov 
vsem otrokom in mladostnikom ter staršem 
pod enakimi pogoji na območju MOL;

6. vlagatelji lahko kandidirajo z istim pro-
gramom le na enega od razpisanih področij 
MOL za leto 2013;

7. vlagatelji niso upravičeni kandidirati 
na javnem razpisu s programi, za katere 
sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL 
v letu 2013 še teče;

8. cilji in vrednote prijavljenih programov 
služijo v javnem življenju v dobrobit posame-
znih skupin ali družbe kot celote;

9. prijavitelj, ki bo pod različnimi sklopi 
prijavil vsebinsko enak program, bo z vsemi 
prijavami izločen iz obravnave.

1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na 
razpisu

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki 
izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:

Vsi vlagatelji morajo za vsako posame-
zno vsebinsko področje zagotoviti, da vsi 
sodelujoči pri izvedbi posameznega projek-
ta, programa ali aktivnosti niso evidentirani 
v kazenski evidenci kot pravnomočno obso-
jene osebe zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost.

a.) Veljajo za vse sklope:
1. Vsebina prijavljenega programa mora 

biti skladna z namenom in vsebino sklopa, 
na katerega se prijavlja vlagatelj.

2. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe 
v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti 
soglasja teh javnih zavodov.

Soglasje mora biti overjeno s podpisom 
odgovorne osebe in žigom javnega zavoda 
ter se mora glasiti izključno na prijavljeni 
program.

Iz obrazca za soglasje morajo biti razvi-
dni natančni datumi in časovni obseg izva-
janja programa, za vsako posamezno ciljno 
skupino, kraj izvedbe, število razredov in 
paralelk, število skupin pedagoških delav-
cev, koordinatorji v javnih zavodih in način 
obveščanja staršev o izvajanju preventiv-
nih programov, ki potekajo v javnih zavodih 
ter sofinanciranje prijavljenega programa 
s strani javnega zavoda, če je to potrebno.

3. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe 
v javnih zavodih, morajo obvezno v prijavi 
programa na javni razpis podpisati izjavo, 
da bodo ob delnih in zaključnih poročilih pri-
ložili tudi potrdilo javnega zavoda, da je bil 
sofinanciran program tam dejansko izveden. 
Potrdilo je del razpisne dokumentacije.

4. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe, 
pri katerih sodelujejo prostovoljci in se izva-
jajo v javnih zavodih, morajo pisno predložiti 
način vključevanja prostovoljcev v program 
in njihove aktivnosti v programu; kratko vse-
bino usposabljanja prostovoljcev in kompe-
tence, ki so jih s tem pridobili; predložiti pa 
morajo tudi osnovne podatke o izvajalcu 
usposabljanja prostovoljcev in njegove stro-
kovne reference.

5. Vlagatelji ne morejo kandidirati s pro-
grami, katerih dejavnosti izhajajo s področja 
športa in kulture.

6. En vlagatelj lahko v okviru celotnega 
razpisa s področja preprečevanja zasvoje-
nosti prijavi največ 3 programe.

7. Program mora biti izveden med 1. 1. 
2013 in 31. 12. 2013.

b) Velja za sklop C
1. Programi za izobraževanje in uspo-

sabljanje pedagoških delavcev v vrtcih in 
osnovnih šolah smejo trajati najmanj 8 ur in 
največ 24 ur, razen programov, prijavljenih 
pod 3.6., ki lahko trajajo najmanj 4 ure in 
največ 8 ur.

2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v okviru 
tega sklopa, ne morejo biti hkrati tudi upo-
rabniki teh izobraževanj, z izjemo vlagate-
ljev, ki bodo prijavili program pod 3.8.

3. Če cena presega z merili določeno 
vrednost, mora vlagatelj predložiti izjavo jav-
nega zavoda, da bo prevzela plačilo razlike 
v ceni.

c.) Velja za sklop D
1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v celo-

tnem sklopu, lahko predvidijo od najmanj 4 
do največ 10 srečanj za 1 skupino staršev 
v koledarskem letu.

2. Vlagatelji, ki bodo prijavljene progra-
me izvajali v osnovnih šolah, pa lahko pred-
vidijo največ 2 srečanji za starše v koledar-
skem letu (velja za celoten sklop).

3. Priprava in izvedba 1 srečanja ne sme 
presegati trajanja 3 šolskih ur.

4. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem 
sklopu, morajo zagotoviti brezplačno ude-
ležbo staršev v programe.

d.) Velja za sklop E
1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 5.1., 

lahko predvidijo do največ 12 srečanj za 1 
skupino staršev. Priprava in izvedba 1 sre-
čanja ne sme presegati trajanja 3 šolskih ur.

2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 5.2., 
lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od 
2 do 10 ur svetovanja preko telefona te-
densko, in sicer izključno za starše otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami oziro-
ma s težavami psihosocialnega prilagajanja 
do 15. leta starosti.

Vlagatelji morajo zagotoviti sprotno evi-
denco izvajanja te storitve, ki bo nedvomno 
izkazovala, da je program izvajan izključ-
no s ciljno skupino staršev, ki je navedena 
zgoraj.

3. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem 
sklopu, morajo zagotoviti brezplačno ude-
ležbo staršev v programe.

IV. Merila za izbor programov: merila 
oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, 
s pomočjo katerih področna strokovna ko-
misija (v nadaljevanju: komisija) izbira med 
tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpi-
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sano področje preventivnih programov pri 
različnih vrstah zasvojenosti, so podrobneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki so 

namenjena izvedbi programov na podro-
čju univerzalne in selektivne preventive pri 
različnih vrstah zasvojenosti za leto 2013, 
znaša 198.200,00 EUR, po posameznih po-
dročjih pa:

1. Sklop A – Programi za otroke in mla-
dostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali 
izven njih in Sklop B – Programi za otroke 
in mladostnike, s težavami psihosocialnega 
prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do 
psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvoje-
nosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven 
njih – 87.100,00 EUR.

2. Sklop C – Programi izobraževanja in 
usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih 
in osnovnih šolah, ki so namenjeni celo-
tnim kolektivom ali posameznim pedago-
škim delavcem iz različnih kolektivov in se 
izvajajo v javnih zavodih ali izven njih – 
61.100,00 EUR.

3. Sklop D – Programi izobraževanja in 
usposabljanja staršev, ki se izvajajo v javnih 
zavodih ali izven njih in Sklop E – Programi 
izobraževanja in usposabljanja staršev otrok 
in mladostnikov s težavami psihosocialnega 
prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do 
psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvoje-
nosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven 
njih – 32.000,00 EUR.

4. Sklop F – Programi medgeneracijske-
ga povezovanja z namenom preprečevanja 
zasvojenosti – 18.000,00 EUR.

MOL si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku 
sprejemanja rebalansa proračuna MOL za 
leto 2013.

Pričakovana oziroma predvidena sred-
stva MOL za sofinanciranje prijavljenega 
programa lahko znašajo do največ 80 % 
vseh predvidenih odhodkov programa oziro-
ma priznane vrednosti programa. Programi 
prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanci-
ranja iz drugih virov ali bodo zaprosili za višji 
delež ali višji znesek od 80 % vseh predvi-
denih odhodkov programa, bodo izločeni iz 
nadaljnjega ocenjevanja.

Za vsak posamezni program v sklopu 
A in B, ki bo vključeval tudi izvedbo tabora, 
bo MOL za njegovo izvedbo odobrila največ 
do 1.000,00 EUR, in sicer le za material-
ne stroške izvedbe tabora. Ostali del prija-
vljenega programa bo ovrednoten skladno 
z merili tega javnega razpisa.

Vsaka posamezna izvedba programa 
v sklopu C lahko traja najmanj 8, 16 ali naj-
več 24 šolskih ur, razen izvedbe programa, 
prijavljenega pod 3.6., ki lahko traja najmanj 
4 šolske ure.

MOL bo sofinancirala za 4-urno izved-
bo programa (prijavljenega pod 3.6.) največ 
do 200,00 EUR, za 8-urno izvedbo največ 
do 400,00 EUR, za 16-urno izvedbo največ 
do 800,00 EUR in za 24-urno izvedbo naj-
več do 1.200,00 EUR.

Vsak posamezni program v sklopu D in 
E lahko traja skupaj s pripravo 3 šolske ure. 
MOL bo odobrila za izvedbo enega srečanja 
največ 140,00 EUR za javne zavode, za 
ostale pa 175,00 EUR.

MOL bo pri določitvi priznane vrednosti 
programa upoštevala dejstvi, da opravljanje 
javne službe oziroma stroški dela zanjo ter 

stroški za delovanje prijavitelja ne morejo 
biti sofinancirani, če je prijavitelj po prav-
no-organizacijski obliki javni zavod.

MOL bo pri dodelitvi sredstev upošteva-
la princip zagotavljanja enakomerne razpr-
šenosti sofinanciranih programov v javnih 
zavodih.

VI. Rok izvedbe programov: dodeljena 
sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena 
v letu 2013.

VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 

po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 
2012 (datum poštnega žiga).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega 
področja na ovojnici. Na ovojnici morata biti 
napisana naziv in naslov vlagatelja.

Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis: »Programi za otroke in mladostni-
ke, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven 
njih«.

Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis: »Programi za otroke in mladostni-
ke, s težavami psihosocialnega prilagajanja 
in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih 
snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se iz-
vajajo v javnih zavodih ali izven njih«.

Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis: »Programi izobraževanja in uspo-
sabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in 
šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom 
ali posameznim pedagoškim delavcem iz 
različnih kolektivov, ki se izvajajo v javnih 
zavodih ali izven njih«.

Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis: »Programi izobraževanja in usposa-
bljanja staršev, ki se izvajajo v javnih zavo-
dih ali izven njih«.

Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis: »Programi izobraževanja in usposa-
bljanja staršev otrok in mladostnikov s te-
žavami psihosocialnega prilagajanja in/ali 
s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi 
ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo 
v javnih zavodih ali izven njih«.

Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis: »Programi medgeneracijskega po-
vezovanja z namenom preprečevanja za-
svojenosti«.

Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahte-
vano dokumentacijo predložiti v svoji ovoj-
nici.

En vlagatelj lahko v okviru razpisa s po-
dročja preprečevanja zasvojenosti prijavi 
največ tri programe.

Vlagateljem, ki bodo prijavili več kot tri 
programe v okviru razpisa s področja pre-
prečevanja zasvojenosti, bomo upoštevali 
v nadaljnji obravnavi prve tri prispele vloge 
(datum in ura žiga).

Področna strokovna komisija za izbor 
programov bo v primeru, da prijavljeni pro-
gram, ki bolj ustreza drugemu sklopu, v na-
daljevanju ta program obravnavala kot vlo-
go v drugem sklopu, znotraj področja tega 
javnega razpisa.

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno 
popolna:

– pravilno izpolnjena prijava, z vsemi 
zahtevanimi podatki, ki so sestavni del raz-
pisne dokumentacije tega javnega razpisa,

– priložena obvezna dokazila in druge 
priloge, navedene v razpisnih pogojih pod 
III. točko tega besedila in v prijavnem obraz-

cu, ki je sestavni del razpisne dokumentaci-
je tega javnega razpisa,

– poslana v roku in na način, ki je dolo-
čen v tej točki besedila tega javnega raz-
pisa.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za 

izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
preventivnih projektov/programov v MOL za 
leto 2013 s področja zasvojenosti pričela 
5. 12. 2012 in ne bo javno. Kolikor se zaradi 
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne 
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju vlog strokovna komisija 
ugotavlja popolnost vlog glede na to, če 
so bili predloženi vsi zahtevani dokumen-
ti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od zaključka odpira-
nja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 
5 dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga strokovne komisije 
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah na razpisanih področjih po pooblastilu 
župana s sklepom odločila direktorica MOL, 
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, 

ki je določen v VII. točki besedila tega jav-
nega razpisa,

– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okvi-
ru razpisa s področja preprečevanja zasvo-
jenosti več kot tri programe, in sicer bodo 
zavržene vse vloge, ki bodo prispele za pr-
vimi tremi, glede na datum in uro žiga,

– nepopolne vloge, katerih vlagatelji 
bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopol-
njene v roku za dopolnitev.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali 

razpisnih pogojev, določenih v III. točki be-
sedila tega javnega razpisa,

– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostne-
ga (minimalnega) števila točk, potrebnih za 
sofinanciranje.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o iz-
idu tega razpisa najkasneje v roku 90 dni od 
dneva, ko se izteče rok za predložitev vlog.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni 
razpis strinja z javno objavo podatkov o odo-
brenih in izplačanih denarnih sredstvih. Ob-
javljeni bodo osnovni podatki o programu in 
prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu 
z zakonom, ki ureja dostop do informacij jav-
nega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija tega javnega 
razpisa je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
MOL: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgr-
nitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresi-
rani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, in 
sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na 
naslovu: Mestna občina Ljub ljana, Oddelek 
za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad 
za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 
(I. nadstropje, soba št. 102), 1000 Ljub ljana.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi s tem 
javnim razpisom dobijo zainteresirani:

– po tel. 306-40-35, vsak delovni dan 
med 8. in 11. uro,
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– preko e-pošte na naslov: breda.primo-
zic@ljubljana.si.

Za vse zainteresirane bo dne 22. 11. 
2013 od 10.30 do 12. ure organiziran se-
stanek v veliki sejni dvorani na Magistratu, 
Mestni trg 1, Ljub ljana.

Opomba: V besedilu objave javnega 
razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4587/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 
in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub-
ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 
1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje projektov 

in/ali aktivnosti v MOL za leto 2013 
s področja varstva okolja

1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje projektov in/ali aktivnosti okoljskih ne-
vladnih organizacij in neprofitnih organizacij 
v letu 2013, ki aktivno delujejo na področju 
varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, 
ki se nanašajo na območje Mestne občine 
Ljub ljana, in sicer:

– Sklop A: Izvedba mehanskega odstra-
njevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih 
vrst:

– pelinolistna ambrozija (Ambrosia ar-
temisiifolia) na vseh zemljiščih razen za-
sebnih in

– japonski dresnik (Fallopia japonica), 
kanadska zlata rozga (Solidago canadensis 
sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) 
in deljenolistna rudbekija (Rudbeckia lacini-
ata) znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik 
in Šišenski hrib in Krajinskega parka Ljub-
ljansko barje (znotraj Mestne občine Ljub-
ljana) na vseh zemljiščih razen zasebnih ter 
iz naravnih znamenitosti.

– Sklop B: Priprava idejnega načrta za 
izvedbo naravoslovne učne poti v Krajin-
skem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

– Sklop C: Izvedba naravovarstvenih 
ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali iz-
boljšanje habitatov ogroženih živalskih in ra-
stlinskih vrst (iz Rdečega seznama) v Mestni 
občini Ljub ljana.

Na razpis za sofinanciranje se lahko pri-
javi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki 
še ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni 
najkasneje do 11. novembra 2013, kar po-
meni, da mora MOL končno poročilo prejeti 
najkasneje na omenjeni datum.

2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati prijavitelji na razpis

Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevla-
dne organizacije in neprofitne organizacije, 
ki aktivno delujejo na področju varstva oko-
lja/narave (pravne osebe, ustanovljene na 
podlagi Zakona o društvih, Zakona o usta-
novah in zasebni zavodi, ustanovljeni na 
osnovi Zakona o zavodih, ki imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije).

Vloge drugih sub jektov bodo zavrnjene.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, 

da je registriran kot pravna oseba zaseb-
nega prava.

V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja 
podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti 
pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim 
pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za 
sofinanciranje.

Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora 
obvezno sodelovati biolog z izkušnjami 
s področja tujerodnih invazivnih vrst.

Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora 
biti obvezno izvedena vsaj ena izobraževal-
na aktivnost.

V obrazcu 4A, 4B, 4C je potrebno nave-
sti vse načrtovane izdatke. V primeru, da bo 
vlagatelj v vlogi v okviru zaprošenih sredstev 
navedel stroške, ki se ne štejejo med upravi-
čene, bodo le-ti odšteli od vsote zaprošenih 
sredstev.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 

40.000,00 EUR (20.000,00 EUR za sklop A, 
5.000,00 EUR za sklop B in 15.000,00 EUR 
za sklop C).

MOL si pridružuje pravico do spremem-
be okvirne višine sredstev, v primeru, da 
se razpoložljiva sredstva spremenijo v po-
stopku sprejemanja proračuna MOL za leto 
2013.

4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 

po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 
2012 (velja datum poštnega žiga).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici, z obvezno oznako na prednji strani 
»Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projek-
tov in/ali aktivnosti v MOL za leto 2013 s po-
dročja varstva okolja – sklop …«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov ter poštna številka in kraj vlagatelja.

Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pra-
vilno izpolnjena in označena (z vsemi ele-
menti, ki so navedeni zgoraj v tej točki tega 
razpisa), je MOL ne bo odprl in je tudi ne bo 
obravnaval ter bo s sklepom zavržena.

Vloga mora vsebovati vse dokumente, 
skladno z razpisno dokumentacijo, ki mo-
rajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in 
vrednoteni v eurih.

5. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev

Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komi-
sija in ne bo javno, se bo pričelo 6. 12. 2012. 
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se 
bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo 
odpirale po vrstnem redu dospetja.

Na odpiranju bo področna komisija ugo-
tavljala popolnost vlog glede na to, če so 
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s po-
manjkljivo dokumentacijo, bo področna ko-
misija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagate-
lje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.

6. Merila
Sofinancer bo sredstva dodeljeval na 

podlagi točkovanja vlog, začenši pri najviš-
je ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih 
sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo ko-
misija upoštevala tudi omejitev sofinancer-
ja, da sofinancira projekte/aktivnosti v višini 
največ 75 % celotne vrednosti projekta/ak-
tivnosti, vendar:

– za sklop A ne več kot 4.000,00 EUR;
– za sklop B ne več kot 5.000,00 EUR in
– za sklop C ne več kot 5.000,00 EUR.
Kolikor se na sklopu ne porabijo vsa raz-

položljiva sredstva, se neporabljena sred-
stva prerazporedijo na ostala sklopa.

Merila za sklop A:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– število rastišč na katerih se bo izvaja-

lo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst,
– pogostost odstranjevanja tujerodnih 

invazivnih vrst,
– način odstranjevanja tujerodnih inva-

zivnih vrst,
– število predvidenih izobraževalnih ak-

tivnosti.
Merila za sklop B:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– število vsebinskih točk,
– reference avtorja vsebin 

(2008/9/10/11),
– izvirnost.
Merila za sklop C:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– kategorija ogroženosti,
– reference NVO ali neprofitne organi-

zacije s področja izvedenih naravovarstve-
nih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali 
izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in 
rastlinskih vrst (2008/9/10/11),

– število predvidenih izobraževalnih ak-
tivnosti.

Merila so podrobneje specificirana in 
s točkami ovrednotena v razpisni dokumen-
taciji.

7. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od 

pravnomočnosti sklepa o izbiri do 11. 11. 
2013.

Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti nujno potrebni za uspešno 

izvajanje projekta;
– morajo biti v skladu z načeli dobrega 

finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovitosti;

– morajo dejansko nastati;
– morajo biti prepoznavni in preverljivi;
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih 

sofinancerjev projekta.
Upravičeni stroški za posameznen sklop 

so navedeni v razpisni dokumentaciji.
8. Roki porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Ljub ljana bo z izbranimi 

izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. 
Sklenitev in izvedba pogodb bosta poteka-
li v skladu z določili Odloka o proračunu 
MOL za leto 2013 ter veljavnimi zakonski-
mi predpisi.

Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo 
biti porabljena do 11. 11. 2013.

9. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu

Na podlagi predloga področne komisije 
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah 
na razpisnem področju po pooblastilu žu-
pana s sklepom odločila direktorica mestne 
uprave Mestne občine Ljub ljana, o pritož-
bi zoper ta sklep pa župan Mestne občine 
Ljub ljana.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, 

ki je določen v 4. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 

drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posame-
zno razpisno področje in ne bodo dopolnje-
ne v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali 

osnovnih in drugih pogojev, določenih v be-
sedilu razpisa in razpisne dokumentacije,

– ki jih bo področna komisija na podlagi 
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
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Mestna občina Ljub ljana bo vse vlagate-
lje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje 
v 90 dneh od zaključka odpiranja vlog.

10. Podpis pogodbe: prejemnikom sred-
stev bodo posredovani sklepi o izboru, hkra-
ti pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. 
Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne 
bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil 
od vloge.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplač-
no razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci 
z navodili, merili ter vzorec pogodbe) dvi-
gnejo prijavitelji od dneva te objave do iz-
teka prijavnega roka, vsak delovni dan med 
9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina 
Ljub ljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarni-
kova 3, 1000 Ljub ljana, IV. nadstropje, soba 
413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
tudi na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: za vse zainteresirane bo dne 21. 11. 
2012 od 10.30 do 12. ure organiziran se-
stanek v sobi 505, Zarnikova 3, Ljub ljana. 
Dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo in postopkom javnega razpisa 
lahko vlagatelj dobi vsak delovni dan do 
vključno 28. 11. 2012 pri Zali Strojin Bo-
žič, tel. 01/306-43-39, med 8. in 10. uro ter 
na elektronskem naslovu: zala.strojin-bo-
zic@ljubljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4588/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in 
Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana 
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 
Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali 

projektov v MOL za leto 2013 in/ali za 
leta od 2013 do 2015: Socialno varstvo 

in varovanje zdravja – Ljub ljana – 
Zdravo mesto

I. Namen in cilj razpisa: namen tega jav-
nega razpisa je sofinanciranje programov 
nevladnih organizacij in javnih zavodov, na-
menjenih ranljivim skupinam občank in ob-
čanov Mestne občine Ljub ljana (MOL) ter 
vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na 
območju MOL, in sicer s ciljem, da se na 
razpisanih področjih zagotovi kvalitetne pro-
grame z jasno razvidnimi elementi podpore 
pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane 
življenjske situacije potencialnih uporabni-
kov ter splošno preventivne programe za 
varovanje zdravja, z vsebinami, ki ne spa-
dajo v mrežo javne službe.

II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi 

socialnega varstva s področij od točke A.1. 
do točke A.10. in programi varovanja zdrav-
ja s področij od točke B.1. do točke B.7., ki 
so v skladu z namenom in ciljem javnega 
razpisa.

A. Programi socialnega varstva z nasle-
dnjih razpisnih področij:

A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, 
ki se srečujejo s tveganji za nastanek re-
vščine in njenimi posledicami ter programi 
za osebe v stanovanjski stiski oziroma za 
brezdomce in brezdomke:

A.1.1. Socialnovarstveni programi z mo-
žnostjo namestitve za brezdomke in brez-
domce (zavetišče, nastanitvena podpora)

A.1.2. Socialnovarstveni programi z mo-
žnostjo namestitve in/ali nastanitveno pod-
poro za matere z otroki (materinski dom, 
nastanitvena podpora)

A.1.3. Drugi socialnovarstveni programi 
za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nasta-
nek revščine in njenimi posledicami ter za 
brezdomce in brezdomke

A.2. Socialnovarstveni programi za sta-
rejše:

A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki 
starejšim nudijo oporo za samostojnejše in 
kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem 
okolju

A.2.2. Dnevni centri za starejše
A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi 

s težavami zaradi uživanja dovoljenih in/ali 
nedovoljenih drog in z motnjami hranjenja 
oziroma s težavami zaradi različnih oblik 
zasvojenosti:

A.3.1. Socialnovarstveni programi za lju-
di z motnjami hranjenja

A.3.2. Socialnovarstveni programi za lju-
di s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi 
zasvojenosti z alkoholom

A.3.3. Socialnovarstveni programi za lju-
di s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi 
zasvojenosti z nedovoljenimi drogami

A.3.4. Socialnovarstveni programi z mo-
žnostjo namestitve za brezdomne uživalce 
in uživalke nedovoljenih drog (zavetišče)

A.3.5. Socialnovarstveni programi za lju-
di z drugimi oblikami zasvojenosti

A.4. Socialnovarstveni programi, ki lju-
dem z različnimi oblikami oviranosti nudijo 
podporo za samostojnejše življenje in omo-
gočajo njihovo aktivno vključevanje v sku-
pnost

A.5. Socialnovarstveni programi, ki imi-
grantom in imigrantkam nudijo podporo in 
omogočajo njihovo aktivno vključevanje 
v skupnost

A.6. Socialnovarstveni programi za žen-
ske in otroke, ki so žrtve nasilja ter za pov-
zročitelje nasilja:

A.6.1. Socialnovarstveni programi, ki 
ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo 
možnost varne namestitve (varna hiša)

A.6.2. Socialnovarstveni programi, ki uži-
valkam nedovoljenih drog, ki so žrtve nasi-
lja, nudijo možnost varne namestitve (varna 
hiša)

A.6.3. Socialnovarstveni programi, ki 
ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudi-
jo podporo, svetovanje, opolnomočenje in 
zagovorništvo

A.6.4. Socialnovarstveni programi za žr-
tve trgovine z ljudmi

A.6.5. Socialnovarstveni programi za 
povzročitelje nasilja

A.7. Socialnovarstveni programi, ki lju-
dem s težavami v duševnem zdravju nudijo 
podporo in omogočajo njihovo aktivno vklju-
čevanje v skupnost

A.8. Socialnovarstveni programi, ki otro-
kom, mladostnicam in mladostnikom nudijo 
podporo pri reševanju različnih stisk in težav 
ter krepijo njihovo socialno vključenost

A.9. Socialnovarstveni programi, ki Ro-
mom in Rominjam nudijo podporo in omogo-
čajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost

A.10. Socialnovarstveni programi za 
podporo in spremljanje umirajočih in njiho-
vih bližnjih

A.11. Socialnovarstveni programi name-
njeni podpori in opolnomočenju LGTB oseb

B. Programi varovanja zdravja z nasle-
dnjih razpisnih področij:

B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in 
promociji zdravja otrok, mladostnic in mla-
dostnikov

B.2. Programi, namenjeni osveščanju 
o odgovornem spolnem vedenju in o spolno 
prenosnih okužbah

B.3. Programi, namenjeni promociji zdra-
vega načina življenja na področju reproduk-
tivnega zdravja (nosečnost, priprave na po-
rod, obporodno obdobje, dojenje)

B.4. Programi, namenjeni osveščanju in 
spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, 
alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju 
njihove škodljive uporabe

B.5. Programi, namenjeni preprečevanju 
in zmanjševanju poškodb v prometu

B.6. Zagovorništvo uporabnikov in upo-
rabnic zdravstvenih storitev

B.7. Programi, namenjeni izboljšanju 
kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive 
skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstve-
nim zavarovanjem ipd.)

Pomembno!
Posamezni program in/ali projekt (v na-

daljevanju: program) je mogoče prijaviti le 
na enega od razpisnih področij z oznakami: 
A.1.1., A.1.2., A.1.3., A.1.2., A.2.2., A.3.1., 
A.3.2., A.3.3., A.3.4., A.3.5., A.4., A.5., 
A.6.1., A.6.2., A.6.3., A.6.4., A.6.5.,A.7., 
A.8., A.9., A.10.1., A10.2., B.1., B.2., B.3., 
B.4., B.5., B.6. in B.7

III. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom 

društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi 
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za 
opravljanje dejavnosti socialno varstvo z na-
stanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez 
nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih 
organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo 
(SKD 86) oziroma ima v svojem statutu / 
temeljnem aktu jasno opredeljeno delova-
nje na razpisnem področju, na katerega se 
prijavlja. Vlagatelju, s katerim je imela MOL 
v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbe-
no razmerje za sofinanciranje programa/-ov 
s področja socialno varstvo in/ali varovanje 
zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potreb-
no dokazovati.

1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda 
lahko s posameznim programom kandidi-
ra na naslednja razpisna področja: A.1.1., 
A.1.2., A.2.2. in B.1. do B.6.

1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program 
na območju MOL.

1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program 
za občanke in občane MOL oziroma za ose-
be, ki bivajo ali se zadržujejo na območju 
MOL.

1.5. Vsebina programa, s katerim vla-
gatelj kandidira na javni razpis, je v skladu 
z namenom in ciljem ter predmetom razpisa.

1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil 
pogodbena stranka MOL, ima ob prijavi na 
javni razpis izpolnjene vse pogodbene ob-
veznosti do MOL.

1.7. Program vlagatelja ni program:
1.7.1. ki je v pretežni meri namenjen 

ugotavljanju in/ali analizi potreb potencialnih 
uporabnikov,

1.7.2. katerega osrednji namen je izved-
ba taborov in/ali letovanj,

1.7.3. ki vključuje socialnovarstvene sto-
ritve (deloma ali v celoti) po veljavni zakono-
daji s področja socialnega varstva,
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1.7.4. specializirane družinske in/ali dru-
gih oblik psihoterapije,

1.7.5. z aktivnostmi in storitvami, ki jih 
vlagatelj trži,

1.7.6. s katerim vlagatelj hkrati kandidira 
tudi na drugem razpisnem področju MOL 
za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015,

1.7.7. za katerega ima vlagatelj sofinan-
ciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 
2013 že zagotovljeno (vlagatelj je lahko za 
isti program v enakem časovnem obdobju 
sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi 
enega javnega razpisa za sofinanciranje).

2. Posebni pogoji
2.1. Za kandidiranje na razpisno podro-

čje z oznako A.1.1. in A.1.2.: program omo-
goča namestitev in je uporabnikom na voljo 
vse dni v tednu;

2.2. Za kandidiranje na razpisno podro-
čje z oznako A.3.4.: vlagatelj je bil v letih 
od 2010 do 2012 že sofinanciran iz sred-
stev MOL za področje socialnega varstva, 
program omogoča sočasno namestitev naj-
manj 15 uporabnikov in je na voljo vse dni 
v tednu;

2.3. Za kandidiranje na razpisna podro-
čja z oznakami A.6.1., A.6.2., A.6.4.: pro-
gram omogoča neprekinjeno namestitev 
oziroma bivanje in je uporabnicam/-kom na 
voljo 24 ur dnevno, vse dni v tednu.

IV. Merila za izbor programov: merila za 
oceno ustreznosti vsebine prijavljenih pro-
gramov in merila za odmero višine sredstev 
sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna 
komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed 
programov, ki izpolnjujejo vse razpisne po-
goje, predlaga programe za dodelitev sred-
stev in višino sofinanciranja, so podrobneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena re-

alizaciji programov za področje »socialno 
varstvo in varovanje zdravja – Ljub ljana 
– zdravo mesto« za leto 2013 znaša do 
1.396.000,00 EUR, in sicer:

A. Programi socialnega varstva: do 
1.232.000,00 EUR

B. Programi varovanja zdravja: do 
164.000,00 EUR.

MOL si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku 
sprejemanja proračuna MOL za leto 2013.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva za leto 2013 morajo biti po-
rabljena v letu 2013. To velja tudi v primeru, 
ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila 
večletno pogodbo za leta od 2013 do 2015. 
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo 
MOL po letu 2013 za vsako nadaljnje leto 
sklenila aneks k pogodbi.

VII. Rok za predložitev in način predlo-
žitve vlog

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 
po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, in sicer najkasneje do vključno petka, 
16. 11. 2012 (datum poštnega žiga velja kot 
datum oddaje vloge).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici in obvezno opremljena z oznako:

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: 
socialno varstvo« (velja za programe, pri-
javljene na razpisna področja iz točke II./ A. 
tega javnega razpisa) oziroma

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: 
varovanje zdravja« (velja za programe, pri-

javljene na razpisna področja iz točke II./ B. 
tega javnega razpisa).

V primeru, da vlagatelj kandidira z več 
programi, mora biti vsaka vloga v poseb-
ni ovojnici, poslana na naslov, v roku in 
z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh odstav-
kov te točke javnega razpisa.

VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju splo-

šnih in posebnih pogojev ter v ocenjevanje 
na osnovi meril tega javnega razpisa bodo 
izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje 
kot formalno popolna, če izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisa-
nem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj žiga 
ne uporablja in to ustrezno označi v prijav-
nem obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena 
žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, 
zadošča podpis odgovorne osebe vlagate-
lja,

– ima priložene vse priloge v skladu 
z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije tega jav-
nega razpisa.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne 

bo javno, se bo začelo v torek, 20. 11. 2012. 
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nada-
ljuje naslednji dan.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni 
od zaključka odpiranja vlog vlagatelje po-
zvala, da vloge, ki po VIII. točki besedila 
tega javnega razpisa niso formalno popolne, 
v roku treh dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obve-
ščanje o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbra-
nih in zavrnjenih programih ter zavrženih 
vlogah na razpisnih področjih, po pooblastilu 
župana, s sklepi odločila direktorica Mestne 
uprave MOL, o pritožbah zoper te sklepe pa 
župan MOL.

Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na 

način, ki je določen v VII. točki besedila tega 
javnega razpisa,

– nepopolne vloge, katerih vlagatelji 
bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopol-
njene v roku za dopolnitev.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlaga-

teljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih po-
gojev, določenih v III. točki besedila tega 
javnega razpisa,

– vloge oziroma programi, ki pri ocenje-
vanju na osnovi meril, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije tega javnega razpi-
sa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk 
ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila 
o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dni od 
zaključka odpiranja vlog.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija tega javne-
ga razpisa je od dneva objave dosegljiva 
na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Do izteka prijavnega roka jo lahko zain-
teresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo, 
in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do 
četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 
13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo na-
brežje 2, Ljub ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi s tem 
javnim razpisom dobijo zainteresirani:

– preko e-pošte na naslov ozsv@ljublja-
na.si,

– po tel. 01/306-41-00 – izključno v času 
uradnih ur, in sicer: ponedeljek od 8. do 
12. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 
16. ure in petek od 8. do 12. ure.

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za po-
drobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije bo v torek, 6. 11. 2012 ob 
10. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, 
Mestni trg 1, Ljub ljana. Prosimo, da svojo 
udeležbo predhodno potrdite na zgornji ele-
ktronski naslov.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-6/2012-2 Ob-4589/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) in 
Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna 
občina Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL), Me-
stni trg 1, Ljub ljana

javni razpis MOL
za sofinanciranje znanstvenega oziroma 

strokovnega tiska ter znanstvenih 
oziroma strokovnih posvetov  

za leto 2013
I. Predmet razpisa:
Znanstveni oziroma strokovni tisk in po-

sveti
I.a. Znanstveni in strokovni tisk:
– Publikacije znanstvenega in strokovne-

ga tiska, ki obravnavajo vprašanje življenja 
v Ljub ljani, njen razvoj, zgodovino in oseb-
nosti ter druge teme, ki so pomembne za 
promocijo Ljub ljane: znanstvene monogra-
fije, knjižne objave raziskovalnih nalog in 
projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter 
tematske številke znanstvene periodike, ki 
obravnavajo problematiko MOL ali prevode 
del, ki so zaradi obravnavanega področja 
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj 
v razvoj mesta.

I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
– Delavnice in seminarji, ki so tematsko 

naravnani na vprašanja življenja v Ljub ljani, 
njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, 
pomembnih za Ljub ljano in ki pomembno 
prispevajo k njeni promociji.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni 
najkasneje do 18. 11. 2013, kar pomeni, da 
mora MOL končno poročilo prejeti najkasne-
je na omenjeni datum.

II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati prijavitelji na razpis

Prijavitelji so lahko za:
– znanstveni in strokovni tisk: založbe, 

javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki 
imajo registrirano založniško dejavnost,

– znanstveni in strokovni posveti: javni 
zavodi, nepridobitne organizacije.

III. Merila za izbor izvajalcev znanstvene-
ga in strokovnega tiska:

– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih 

sub jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov 

so podrobneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

III.a. Merila za izbor organizatorjev stro-
kovnih oziroma znanstvenih posvetov:
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– pomen in aktualnost tematike,
– ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za 

MOL,
– pričakovana odzivnost,
– racionalna in varčna izvedba.
Merila za izbor izvajalcev in projektov 

so podrobneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

IV. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, name-

njenih realizaciji projektov znanstvenega 
oziroma strokovnega tiska in znanstvenih 
oziroma strokovnih posvetov za leto 2013 
je 19.000,00 EUR.

MOL si pridružuje pravice do spremem-
be višine sredstev, v primeru da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku 
sprejemanja proračuna MOL za leto 2013.

V. Roki porabe dodeljenih sredstev: 
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogod-
be o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba 
pogodb bosta potekali v skladu z določili 
Odloka o proračunu MOL za leto 2013 in 
veljavnimi zakonskimi predpisi. Dodeljena 
sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena 
v letu 2013.

VI. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub-
ljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 
2012 (velja datum poštnega žiga). Vlogi je 
potrebno predložiti vse dokumente, ki jih 
kot obvezna dokazila zahteva razpisna do-
kumentacija.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti po-
slana v zaprti ovojnici z obvezno oznako 
na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – vlo-
ga: znanstveni tisk« oziroma »Ne odpiraj 
– vloga: znanstveni posvet«. V primeru, da 
upravičenec pošilja več vlog, mora biti vsaka 
vloga poslana v posebni ovojnici.

VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev

Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komi-
sija, ne bo javno in se bo pričelo 6. 12. 2012. 
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nada-
ljuje naslednji dan.

Na odpiranju področna komisija ugo-
tavlja popolnost vlog glede na to, če so 
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s po-
manjkljivo dokumentacijo bo področna ko-
misija v roku treh dni od odpiranja vlog vla-
gatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni 
dopolnijo.

VIII. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu

Na podlagi predloga področne komisije 
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah na razpisanih področjih po pooblastilu 
župana s sklepom odločila direktorica MOL, 
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na na-

čin, ki je določen v VI. točki besedila tega 
razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posame-
zno razpisno področje in ne bodo dopolnje-
ne v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih in posebnih pogojev, določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumentaci-
je za posamezno razpisno področje,

– ki jih bo področna komisija na podlagi 
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila 
o izidu razpisa v roku do 60 dni od izteka 
roka za predložitev vlog.

IX. Podpis pogodbe: prejemnikom sred-
stev bodo posredovani sklepi o izboru, hkra-
ti pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. 
Če se prejemnik sredstev v roku osmih dni 
ne bo odzval na poziv se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno 
dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, 
kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvigne-
jo prijavitelji od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka vsak delovni dan med 9. 
in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, Služba za razvojne projekte in inve-
sticije, II. nadstropje, Ljub ljana. Razpisna 
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni 
strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mesca-
ni/razpisi_natecaji/default.html.

XI. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na 
tel. 01/306-46-57 (Simona Berden) oziroma 
po elektronski pošti simona.berden@ljublja-
na.si vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za 
podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpi-
sne dokumentacije bo v ponedeljek, 19. 11. 
2012, ob 11. uri, v Klubu 15 na Magistratu, 
Mestni trg 1, Ljub ljana. Za več informacij 
nas kontaktirajte preko zgornje telefonske 
številke ali e-naslova.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 122-37/2012-0102 Ob-4593/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o so-

cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– UPB2, 57/12), določil Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 72/04, 45/11), Pravil-
nika o metodologiji za oblikovanje cen so-
cialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 86/06, 127/06, 8/07, 5/09, 6/12), Pravil-
nika o standardih in normativih socialnovar-
stvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 
2/98, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 
140/06, 120/07, 90/08 in 121/08), 10. člena 
Odloka o predmetu, pogojih in postopku 
podeljevanja koncesije na področju javne 
službe socialne storitve pomoč družini na 
domu na območju Občine Beltinci (Uradni 
list RS, št. 51/08), določil Odloka o orga-
nizaciji in izvajanju javne službe pomoč 
družini na domu in o merilih za določanje 
plačila storitev (Uradni list RS, št. 69/00, 
99/01), objavlja Občina Beltinci

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe socialne storitve pomoč 

družini na domu v Občini Beltinci
I. Naziv in naslov naročnice-koncedent-

ke: Občina Beltinci, Beltinci, Mladinska ul. 
št. 2, 9231 Beltinci.

II. Predmet javnega razpisa: podelitev 
1 koncesije za izvajanje socialne storitve 
pomoč družini na domu na območju Občine 
Beltinci.

III. Krajevno območje izvajanja storitev: 
vsa naselja na celotnem območju Občine 
Beltinci.

IV. Vrsta in opis storitve
Storitev zajema socialno oskrbo upra-

vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter 
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko 
nadomesti socialno oskrbo.

Storitev tako obsega: gospodinjsko po-
moč pri temeljnih dnevnih opravilih ter po-
moč pri ohranjanju socialnih stikov.

V. Obseg razpisane koncesije: storitev 
se praviloma izvaja največ osem ur dnev-
no, pet dni v tednu, razen izjem, ko se za 
nujne primere storitev lahko izvaja tudi čez 
vikende in dela proste dneve. Neposredno 
izvajanje storitve na upravičenca traja naj-
več štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

VI. Začetek in čas trajanja koncesije: 
koncesija se bo začela izvajati predvidoma 
1. 1. 2013 oziroma kot bo to dogovorjeno 
v koncesijski pogodbi. Koncesija se podeli 
za obdobje 10 let in se lahko podaljša naj-
več enkrat, in sicer za čas, za katerega bo 
sklenjena koncesijska pogodba.

VII. Uporabniki storitve
Uporabniki socialne oskrbe pomoči dru-

žini na domu so osebe, ki imajo stalno bi-
vališče na območju Občine Beltinci, ki jim 
preostale psihofizične sposobnosti omogo-
čajo, da z občasno organizirano pomočjo 
drugega ohranijo zadovoljivo duševno in 
telesno počutje in lahko funkcionirajo v zna-
nem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za 
določen čas ni potrebno institucionalno var-
stvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.

Pod navedenimi pogoju so uporabni-
ki: osebe, starejše od 65 let, ki so zaradi 
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 
nesposobni za samostojno življenje; ose-
be mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski 
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstve-
nega stanja; osebe s statusom invalida po 
Zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb;druge invalidne 
osebe, ki jim je priznana pravica do tuje 
pomoči in nege za opravljanje večine ži-
vljenjskih funkcij; kronično bolne in osebe 
z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo 
priznanega statusa invalida, pa so po oce-
ni pristojnega centra za socialno delo brez 
občasne pomoči druge osebe nesposobne 
za samostojno življenje;hudo bolni otroci ali 
otroci s težko motnjo v telesnem ali dušev-
nem razvoju, ki niso vključeni v organizira-
ne oblike varstva.

VIII. Delovna razmerja zaposlenih: de-
lovna razmerja zaposlenih se uredijo v skla-
du s kolektivnimi pogodbami, zakoni in dru-
gimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih 
zavodih s področja socialnega varstva.

IX. Viri financiranja storitve: sredstva za 
zagotavljanje storitve na podlagi koncesije 
se zagotavljajo iz proračunskih sredstev na-
ročnice ali drugih javnih sredstev ali s plačili 
upravičenca do storitve ali drugih zavezan-
cev v skladu z zakonom in na njegovi pod-
lagi izdanimi izvršilnimi predpisi.

X. Način izvajanja storitve in določitev 
cene

Način izvajanja storitve se uredi s konce-
sijsko pogodbo.

K ceni storitve na podlagi predloga kon-
cesionarja poda soglasje koncedentka (Ob-
činski svet Občine Beltinci). Predlog cene 
storitve mora biti pripravljen na podlagi Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev. O zagotavlja-
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nju sredstev koncedentka in koncesionar 
na podlagi odločbe in pogodbe o koncesiji 
skleneta letno pogodbo o financiranju. V po-
godbi iz prejšnjega odstavka se dogovorita 
o višini sredstev in izvršitvi plačila na podlagi 
mesečnega zahtevka koncesionarja.

XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik-koncesionar

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne 
in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali 
fizična oseba, ki v skladu z določili Pravilni-
ka o koncesijah in določili Odloka o pogojih 
in postopkih za podeljevanje in prenehanje 
koncesije za pomoč družini na domu v Obči-
ni Beltinci izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba v Re-
publiki Sloveniji, registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziro-
ma da je podružnica tuje pravne osebe za 
opravljanje te dejavnosti vpisana v register 
v Republiki Sloveniji,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, 
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih do-
ločajo zakon in na njegovi podlagi izvršil-
ni predpisi za opravljanje storitve, za katero 
se razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,

– da izkazuje finančno in poslovno spo-
sobnost,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
storitve.

Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
ponudnik:

– da prevzame uporabnike programa 
storitve pomoč družini na domu z območja 
naročnice (Občine Beltinci) in eno izvajalko, 
ki je zaposlena pri izvajanju tega programa 
pri prejšnjem izvajalcu storitve,

– v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost 
opravljal tudi ob sobotah, nedeljah in pra-
znikih.

XII. Vrste dokazil o izpolnjevanju pred-
pisanih pogojev iz XI. točke tega razpisa in 
o sposobnosti za izvajanje storitve

Ponudniki, ki se prijavljajo na javni raz-
pis, morajo predložiti naslednje izjave, po-
trdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev in 
popolnosti ponudbe:

1. izpolnjen obrazec »Podatki o ponudni-
ku (OBR. 1),

2. izjavo, da je pravna oziroma fizična 
oseba registrirana pri pristojnem organu Re-
publike Slovenije za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet razpisane koncesije (OBR. 2),

3. izjavo, da se strinja z razpisanimi po-
goji in da dovoljuje, da se za namen tega 
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so 
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministr-
stvo za delo, družino in socialne zadeve in 
da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem 
organu Republike Slovenije za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet razpisane konce-
sije (OBR. 3),

4. izjavo o plačilu izdelave mnenja soci-
alne zbornice (OBR. 4),

5. izjavo o zaposlitvi ustreznega kadra 
(OBR. 5.1),

6. organizacijsko shemo s prikazanim 
številom in strukturo predvidenih zaposle-
nih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in 
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih 
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesio-
narju ali organizacijsko shemo s prikazani-
mi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati,

7. izjavo o prevzemu in zaposlitvi dose-
danje izvajalke neposredne oskrbe (OBR. 
5.2),

8. izjavo o urejanju delovnih razmerij 
v skladu z zakonodajo (OBR. 5.3),

9. projekcijo finančnega poslovanja za 
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov 
v skladu s Slovenskim računovodskim stan-
dardom 26 po različici I (OBR. 6),

10. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede 
prostorov, opreme, kadrov (OBR. 7),

11. izračun cene za socialnovarstveno 
storitev, oblikovan po metodologiji za obli-
kovanje cen socialnovarstvenih storitev ozi-
roma izračun cene za socialno varstveno 
storitev, na obrazcih iz Pravilnika o metodo-
logiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (OBR. 8),

12. izjavo, da bo ponudnik ob začetku 
izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prej-
šnje alineje uskladil največ v višini stopnje 
rasti elementov cene, oziroma zaradi upo-
števanja morebitnih sprememb veljavne za-
konodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene 
(OBR. 9),

13. program dela izvajanja storitve 
(OBR. 10),

14. letne računovodske izkaze za obdo-
bje zadnjih 3 let (OBR. 11),

15. bonitetno informacijo AJPES-a 
(OBR. 12),

16. izjavo ponudnika o njegovi poslovni 
ustreznosti (OBR. 13),

17. izjavo o točnosti in resničnosti na-
vedb (OBR. 14),

18. izjavo o začetku opravljanja koncesij-
ske dejavnosti (OBR. 15),

19. izjavo o dosedanjem izvajanju stori-
tve (OBR. 16),

20. izjavo o ponudbi drugih storitev soci-
alnega servisa (OBR. 17),

21. seznam strokovnih referenc s po-
dročja razpisane koncesije skupaj s potrdili 
o dobro opravljenem delu (OBR. 18),

22. izjavo o lastništvu vozil (OBR. 19),
23. izjavo o oddaljenosti sedeža oziro-

ma izpostave ponudnika od območja občine 
(OBR. 20).

Če je ponudnik v letu pred prijavo na raz-
pis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo 
iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance 
stanja, mora pred potekom roka za prijavo 
na razpis priložiti dokazilo, da je navedena 
izguba pokrita (sklep organa upravljanja in 
listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za 
pokritje izgube).

Koncedentka si v postopku podeljeva-
nja koncesije pridržuje pravico, da dodatno 
preveri ponudbo in od ponudnika zahte-
va predložitev dodatnih dokazil o izpolnje-
vanju pogojev.

Če komisija za koncesije (v nadaljeva-
nju: komisija) pri ponudniku ugotovi manjša 
odstopanja od minimalnih tehničnih pogo-
jev, ki so določeni s predpisi, lahko ob iz-
polnjevanju vseh drugih pogojev za izvaja-
nje storitve od ponudnika zahteva dodatna 
pojasnila.

Če ponudnik dokaže, da bo kljub manj-
šim odstopanjem zagotovljeno nemoteno 
izvajanje storitve, lahko komisija za konce-
sije koncedentki predlaga, da mu kljub temu 
koncesijo podeli.

Ponudnik mora izpolniti priložen vzorec 
pogodbe in ga parafirati ter priložiti k po-
nudbi.

XIII. Merila za izbo ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se bodo upošte-

vala naslednja merila:

– cena storitve za 1 efektivno uro, največ 
60 točk,

– reference ponudnika o dosedanjem 
delu na področju izvajanja razpisane stori-
tve, največ 10 točk,

– kvaliteta predloženega programa dela 
izvajanja razpisane storitve, največ 10 točk,

– oddaljenost sedeža oziroma izposta-
ve ponudnika od območja občine, največ 
20 točk.

XIV. Način in rok za oddajo ponudb
Ponudba mora biti izpolnjena na ustre-

znih obrazcih predpisane razpisne doku-
mentacije in mora imeti priložene vse zah-
tevane izjave in zahtevane obvezne priloge 
oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev.

Razpisni rok za oddajo ponudb je do 
četrtka, 8. 11. 2012 do 10. ure. Za pravoča-
sno se šteje ponudba, ki bo do vštetega do 
8. 11. 2012 do 10. ure prispela v sprejemno 
pisarno Občine Beltinci, Beltinci, Mladinska 
ul. št. 2. Ponudniki morajo svoje ponud-
be predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Ob-
čina Občine Beltinci, Beltinci, Mladinska ul. 
št. 2, 9231 Beltinci. Na sprednji strani ovojni-
ce morajo biti navedene naslednje obvezne 
oznake: »Ne odpiraj, Prijava na javni raz-
pis Podelitev koncesije za izvajanje storitve 
Pomoč družini na domu v Občini Beltinci«, 
naslov Občine Beltinci.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obve-
zno naveden naziv in naslov prijavitelja.

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do vključno 8. 11. 2012 do 
10. ure, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve 
ponudbe morajo biti predložene v roku in na 
način kot to velja za ponudbe in z dodatno 
oznako »Dopolnitev ponudbe«.

XV. Odpiranje ponudb in obveščanje 
o izboru

Odpiranje ponudb bo v četrtek, 8. 11. 
2012, ob 13. uri, v sejni sobi občinske upra-
ve Občine Beltinci, Beltinci, Mladinska 2, 
9231 Beltinci. Odpiranje ponudb je javno 
in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na 
javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-po-
nudnika pa se obvezno izkaže s pisnim po-
oblastilom.

Komisija za koncesije ki jo s sklepom 
imenuje župan, za vsako ponudbo posebej 
ugotovi ali je pravočasna. Nepravočasno 
prispele ponudbe komisija ne bo odpirala in 
bodo zaprte vrnjene ponudniku.

Ponudba, za katero komisija ugotovi, 
da je pravočasna, da jo je podal ponudnik, 
ki izpolnjuje razpisne pogoje, da je podana 
za v razpisu določeno krajevno območje 
izvajanja določene vrste storitve in da je 
popolna glede na besedilo javnega razpi-
sa, se šteje kot zahtevek za ugotavljanje 
izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, 
določenih s predpisi s področja socialnega 
varstva.

Če komisija pri ponudniku ugotovi manj-
ša odstopanja od minimalnih tehničnih po-
gojev, ki so določeni s predpisi, lahko ob 
izpolnjevanju vseh drugih pogojev za izva-
janje storitve od ponudnika zahteva dodatna 
pojasnila.

Če ponudnik dokaže, da bo kljub manj-
šim odstopanjem zagotovljeno nemoteno 
izvajanje storitve, lahko komisija konceden-
tu predlaga, da mu kljub temu koncesijo 
podeli.

O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane 
zahteve, pridobi komisija za koncesije mne-
nje socialne zbornice, ki mora svoje mnenje 
podati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, 



Stran 2404 / Št. 80 / 26. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sicer komisija pripravi predlog podelitve kon-
cesije brez tega mnenja.

Komisija za koncesije najkasneje 
v 60 dneh po pridobitvi mnenja opravi pre-
gled in presojo popolnih ponudb po objavlje-
nih kriterijih in merilih, ter pripravi predlog 
podelitve koncesije.

XVI. Organ pristojen za podelitev konce-
sije in organ pristojen za podpis koncesijske 
pogodbe

Koncesijo bo na podlagi predloga komisi-
je podelila občinska uprava Občine Beltinci 
z odločbo.

Izbrani koncesionar bo podpisal konce-
sijsko pogodbo z županom Občine Beltinci 
(zastopnikom koncedentke).

Če se na razpis ne javi noben ponudnik 
ali če nobena ponudba ni pravočasna, ali ni 
popolna, ali ni podana za v razpisu določeno 
območje ali noben ponudnik ne izpolnju-
je predpisanih pogojev, koncedentka s skle-
pom ugotovi, da razpis ni uspel.

XVII. Razpisna dokumentacija in doda-
tne informacije

Razpisno dokumentacijo se lahko pre-
vzame v sprejemni pisarni Občine Občina 
Občine Beltinci, Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 
9231 Beltinci ali na spletni strani Občine 
Beltinci: www.beltinci.si.

Pristojna za dajanje dodatnih infor-
macij v zvezi z javnim razpisom sta Ven-
česlav Smodiš in Tatjana Trstenjak, 
tel. 02/541-35-39 in 02/541-35-41.

Občina Beltinci

Št. 430-0014/2012-2 Ob-4598/12
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, 

na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 
ter sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Obči-
ne Mežica za leto 2012, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim 

zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobo-

de 1, 2392 Mežica.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in 

izhodiščna cena:
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je 

stanovanjski prostor, na naslovu Trg 4. apri-
la 10, Mežica. Stanovanje št. 889-1300-16, 
v velikosti 60,13 m2 (v izmero so všteti kletni 
prostori), leži na parceli št. 739, k.o. Mežica, 
v ocenjeni vrednosti 39.000,00 € brez DDV.

Navedena cena ne vključuje davka na 
dodano vrednost.

Cena je določena v skladu s cenitvijo, ki 
jo je izdelal sodni cenilec in izvedenec ne-
premičnin z ASA certifikatom, z dne 24. 9. 
2012. Občinski svet je s sklepom na 16. 
redni seji dne 17. 10. 2012 potrdil proda-
jo predmetne nepremičnine.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno–kupljeno, 

prodajalec ne odgovarja za stvarne in prav-
ne napake predmetne prodaje.

2. Varščina za resnost ponudbe:
– (stanovanje na Trg 4. aprila 10, Mežica) 

ponudniki morajo varščino poravnati na ra-
čun Občine Mežica, št. 01274-0100010050, 
sklic 00 430-0014, najkasneje do 5. 11. 2012 
in znaša 10 % od ocenjene vrednosti v točki 
II/1. Varščina bo uspelemu ponudniku vra-

čunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe 
ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 
8 dni, brez obresti, po končani izbiri.

3. Izbrani ponudnik bo moral s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo naj-
kasneje v 15 dneh od sprejema sklepa 
o izbiri najugodnejšega ponudnika in plača-
ti kupnino v enkratnem znesku najkasneje 
v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne 
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko pro-
dajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe 
pozove naslednjega najugodnejšega ponu-
dnika in zadrži varščino ponudnika, ki od-
stopi od namere za sklenitev kupoprodajne 
pogodbe s prodajalcem.

4. Izbrani ponudnik plača vse stroške 
v zvezi s cenitvijo nepremičnine za stano-
vanje pod št. II/1, v znesku 290,00 EUR, ter 
sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko 
overitev ter sodne takse cca 40,00 €). Ti 
stroški niso zajeti v izklicni ceni nepremič-
nine.

5. Upoštevane bodo le pravočasne in po-
polne ponudbe, v katerih bo ponujena cena 
enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.

6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne 
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pra-
vilna mora vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR-1 javno zbiranje 
ponudb);

– izjava ponudnika, da sprejema vse po-
goje javnega razpisa (OBR-2/1);

– podpisan vzorec kupoprodajne pogod-
be za predmetno nepremičnino (OBR-3/1);

– fotokopija veljavnega osebnega doku-
menta, bančne kartice in davčno številko za 
fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz 
sodnega registra za pravno osebo, samo-
stojni podjetnik predloži fotokopijo registra-
cije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo 
pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši od 
30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter 
ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.;

– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datu-
ma predložitve ponudbe (velja le za pravno 
osebo in s.p.);

– dokazilo o vplačilu varščine za resnost 
ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene.

7. Nakup stanovanja – izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje 
in ponudil najvišjo ceno. V primeru manjših 
ponudbenih razlik (do 1.000 €) ali enakih 
ponudb se bodo s ponudniki izvedla doda-
tna pogajanja.

8. Vsi interesenti lahko dobijo dodatne 
informacije na Občini Mežica, Trg svobo-
de 1, Mežica, tel. 02/82-79-357, Mateja Me-
šnjak ali mateja.mesnjak@mezica.si.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

III. Rok, naslov in informacije za predlo-
žitev ponudbe

1. Pisne ponudbe z zahtevanimi priloga-
mi naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici 
do 5. 11. 2012 do 10. ure, na naslov Ob-
čina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica 
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni 
razpis za prodajo nepremičnine«.

2. Nepravočasne in nepravilno označe-
ne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Odpiranje ponudb, ne bo javno.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo 

na spletni strani Občine Mežica www.mo-
jaobcina.si/mezica (pod razpisi). Vsa poja-
snila v zvezi z razpisom, lahko interesenti 
dobijo na Občini Mežica vsak delovni dan 

na tel. 02/82-79-357 – Mateja Mešnjak ali 
e-mail: mateja.mesnjak@mezica.si.

Občina Mežica

Št. 430-9/2012 Ob-4607/12
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Ko-

stanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 
in 40/07 – popravek), na podlagi Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in določil Odloka 
o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Kostanjevica na Krki za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 50/12) Občina Kostanjevica na 
Krki objavlja

javni razpis
sofinanciranje malih čistilnih naprav  

za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je 

sofinanciranje malih čistilnih naprav za ko-
munalne odpadne vode do 50 PE (popula-
cijskih enot) v Občini Kostanjevica na Krki.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so fizične 

osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih 
stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem 
v Občini Kostanjevica na Krki.

2. Pogoji pri izgradnji male čistilne na-
prave:

– veljavno gradbeno dovoljenje za sta-
novanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali 
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred 
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporab-
no dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti cer-
tifikat oziroma listino o skladnosti izdelka 
z zahtevami, glede mejnih vrednosti pa-
rametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpa-
dnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ura-
dni list RS, št. 45/07),

– čiščenje komunalne odpadne vode 
v mali komunalni čistilni napravi mora biti 
v skladu z določili 4. člena o ustrezno-
sti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri od-
vajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07),

– čistilna naprava mora biti izven agro-
melioracij, znotraj katerih se predvideva iz-
gradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi 
bila tehnična priključitev na kanalizacijsko 
omrežje nesorazmerno drago – informacije 
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski druž-
bi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. 
V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se 
prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim 
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Ko-
stanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) 
ne obvezuje priključiti na javno kanalizacijo.

3. Deleži sofinanciranja: do 60 % upra-
vičenih stroškov investicije oziroma največ 
1.500,00 EUR.

III. Višina sredstev: sredstva so zago-
tovljena v Odloku o spremembi Odloka 
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki 
za leto 2012, po programu 15029002 Rav-
nanje z odpadno vodo, pod proračunsko 
postavko 40500050 – Subvencioniranje ma-
lih čistilnih naprav, konto 411999, v višini 
6.000,00 EUR.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali 

od 1. 1. 2012 do oddaje vloge in se jih izka-
zuje s kopijami računov.
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Sofinancirajo se upravičeni stroški za 
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim 
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima 
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi 
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1, 
uporabno dovoljenje.

Upravičeni stroški malih čistilnih naprav 
za obstoječe stanovanjske objekte z veljav-
nim gradbenim dovoljenjem:

– nakup in montaža male čistilne napra-
ve.

V primeru, da je skupni znesek računov 
za dobavljeno opremo in opravljeno delo 
nižji od maksimalne višine upravičenih ma-
terialnih stroškov, se upošteva skupni zne-
sek računov.

Naložba mora biti zaključena pred vlo-
žitvijo vloge.

V. Vsebina vloge: upravičenec mora 
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi 
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentaci-
ja bo od dneva objave tega javnega razpisa 
na razpolago na sedežu Občine Kostanje-
vica na Krki, Ljub ljanska cesta 7, 8311 Ko-
stanjevica na Krki in na spletni strani Občine 
Kostanjevica na Krki (www.kostanjevica.si).

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili 

osebno ali po pošti na naslov: Občina Ko-
stanjevica na Krki, Ljub ljanska cesta 7, 8311 
Kostanjevica na Krki.

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno 
13. 11. 2012. Odpiranje vlog se bo izvajalo 
14. 11. 2012.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumen-
tacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pri-
pisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje 
malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo 
vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravil-
no izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi 
prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. 

Strokovna komisija bo vloge odpirala 14. 11. 
2012. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj 
pozvan, da v roku osem dni od prejema 
poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi 
izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v toč-
ki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.

Prejete vloge se bodo obravnavale po 
časovnem zaporedju prispetja vloge. V pri-
meru, da bo prispelih popolnih vlog več kot 
je na voljo razpoložljivih sredstev glede 
na namembnost sofinanciranja, bodo ime-
le prednost vloge, ki bodo prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, 
ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov 
sredstev. Po izdanem sklepu in predlože-
nih dokazilih o končani izvedbi, bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi 
sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih 
in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na 
transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni 
od obojestranskega podpisa pogodbe.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske pora-

be sredstev izvaja predstavnik Občine Ko-
stanjevica na Krki.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva 
niso bila porabljena za namen, za katerega 
so bila dodeljena, ali pa so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
je prejemnik prekršil druga določila pogod-
be, je občina upravičena zahtevati vračilo 
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. 

Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripa-
dajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
dneva nakazila dalje.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 41011-0002/2012-2 Ob-4613/12
Na podlagi 5. člena Odloka Občine Kanal 

ob Soči o ureditvi javne službe zagotavljanja 
zavetišča za zapuščene živali (Uradni list 
RS, št. 76/08) Občina Kanal ob Soči objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe zagotavljanja zavetišča  

za zapuščene živali
I. Predmet javne službe
Dejavnost, ki je predmet javne službe 

obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske 

pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namesti-

tve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali 

oziroma prodajo ali oddajo živali novim la-
stnikom,

5. skrb za ažurno vodenje registra psov, 
zlasti pa ulovljenih, oskrbljenih in oddanih 
psov,

6. druge naloge, določene z Zakonom 
o zaščiti živali (v nadaljevanju: zakon) ter 
Pravilnikom o pogojih za zavetišča za za-
puščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).

II. Območje izvajanja javne službe: ob-
močje izvajanja javne službe obsega obmo-
čje Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: 
občina).

III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega 
razmerja: koncesija se podeli za obdobje 
treh let. Koncesijsko pogodbo podpiše izbra-
ni prijavitelj z občino. Koncesijsko razmerje 
začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stran-
ki podpišeta koncesijsko pogodbo.

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj za podelitev koncesije

Na javni razpis se prijavi imetnik zave-
tišča, ki mora za podelitev koncesije za iz-
vajanje javne službe izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. biti mora registriran za opravljanje de-
javnosti zavetišča;

2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določa-
ta zakon ter pravilnik;

3. zavetišče mora biti urejeno s skladno 
z zakonom in pravilnikom;

4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno 
odločbo Veterinarske uprave RS, s katero 
je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje pred-
pisane pogoje za začetek delovanja zave-
tišča;

5. na 800 registriranih psov v občini mora 
imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču, in 
sicer za občino 1 mesto;

6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika 
na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki 
morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter 
za dajanje nujne prve pomoči živalim;

7. vodja zavetišča mora imeti vsaj sre-
dnjo izobrazbo veterinarske smeri ali sre-
dnjo izobrazbo druge smeri in z delom pri-
dobljene izkušnje z živalmi;

8. imetnik zavetišča ne more biti in 
v njem ne more delati oseba, obsojena stori-
tve kaznivega dejanja mučenja živali, razen 
če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja 
dela v korist lokalne skupnosti;

9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali 
pripravljenost veterinarja oziroma veterinar-
ske službe;

10. imeti mora sklenjeno pogodbo z ve-
rificirano veterinarsko organizacijo za izva-
janje storitev zdravstvenega varstva živali 
ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev 
zdravstvenega varstva živali;

11. imeti mora skladno s pravilnikom ure-
jeno vozilo za prevoz živali;

12. imeti mora stalen in neposreden vpo-
gled v register psov, in sicer v tiste podatke, 
ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po 
identifikacijski številki ali opisu živali ter za 
preverjanje lastništva živali;

13. imeti mora interni akt o veterinar-
sko-sanitarnem redu zavetišča;

14. imeti mora poravnane davke in pri-
spevke;

15. ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

16. imeti mora izkušnje na področju de-
javnosti, ki je predmet javne službe.

V. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo iz-

polnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega 
razpisa, se izbere koncesionar ob upošteva-
nju naslednjih meril:

1. cena;
2. strokovne in organizacijske sposob-

nosti prijavitelja (strokovna usposobljenost 
vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno šte-
vilo oskrbnikov in število vozil za prevoz 
živali, število bivalnih prostorov za pse in 
namestitvenih mest, …);

3. izvedbeni program oskrbe zapušče-
nih živali;

4. dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu 
z živalmi.

Merila so podrobneje določena v razpisni 
dokumentaciji.

VI. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod 

naslednjimi pogoji:
1. skladno z zakonom in pravilnikom ter 

drugimi veljavnimi predpisi;
2. koncesionar je dolžan izvajati javno 

službo nepretrgoma;
3. koncesionar je dolžan v okviru jav-

ne službe izjemoma opravljati dodatna dela 
oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo 
niso predvidena, če je zagotovitev takšnih 
del oziroma nalog nujno potrebna za izvaja-
nje javne službe;

4. koncesionar je dolžan voditi računo-
vodstvo za dejavnost, ki je predmet javne 
službe, ločeno od računovodstva za svojo 
morebitno drugo dejavnost;

5. koncesionar mora skladno z veljav-
nimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno 
voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan 
kadarkoli dati na vpogled občini;

6. koncesionar mora pristojnemu organu 
občine o izvajanju javne službe predložiti 
letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristoj-
nega organa pa tudi vmesna poročila;

7. koncesionar je neposredno odgovoren 
za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju 
ali v zvezi z opravljanjem javne službe pov-
zročili fizičnim in pravnim osebam pri njem 
zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovor-
nost koncesionarja je podana tudi v primeru 
stavke pri njem zaposlenih ljudi;

8. koncesionar mora biti zavarovan proti 
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči 
zaradi napak pri izvajanju javne službe in 
tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;

9. koncesionar ne sme prenesti koncesi-
je na drugo pravno ali fizično osebo, lahko 
pa za posamezne storitve v okviru izvajanja 
javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, 
ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo jav-
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na naročila in ki navedene storitve izvajajo 
v njegovem imenu in za njegov račun;

10. uradne ure v zavetišču morajo biti 
najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg 
tega mora biti organizirana stalna 24-urna 
pripravljenost oziroma dežurstvo za spre-
jem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima 
koncesionar lahko organizirano samostojno 
ali v sodelovanju z veterinarsko organiza-
cijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki 
mora imeti telefonsko številko dežurnega 
v zavetišču;

11. koncesionar mora iskati skrbnike ži-
vali tudi preko sredstev javnega obveščanja, 
ki so pripravljena tovrstna obvestila objavlja-
ti brezplačno.

VII. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, 

se financira iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki 

deluje v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapušče-

nimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravoča-

snost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do 

12. 11. 2012 do 12. ure prispe po pošti 
oziroma je osebno oddana na naslov iz IX. 
poglavja tega razpisa.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj 
izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
2. izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
3. izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
5. izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni 
program zavetišča za opravljanje javne služ-
be zagotavljanja zavetišča za zapuščene 
živali);

6. izpolnjen, podpisan in žigosan obra-
zec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za 
celotno oskrbo zapuščenih živali);

7. fotokopijo odločbe Veterinarske upra-
ve RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj 
izpolnjuje predpisane pogoje za začetek de-
lovanja zavetišča;

8. reference;
9. fotokopijo pogodbe, sklenjene z verifi-

cirano veterinarsko organizacijo za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali (oziro-
ma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije 
za izvajanje storitev zdravstvenega varstva 
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila po-
deljena koncesija);

10. fotokopijo cenika storitev zdravstve-
nega varstva živali;

11. fotokopija prometnega dovoljenja vo-
zila za prevoz živali;

12. fotokopija internega akta o veterinar-
skem – sanitarnem redu zavetišča;

13. potrdilo pristojnega organa, da ima 
imetnik zavetišča poravnane davke in pri-
spevke;

14. fotokopijo sklenjenega zavarovanja 
proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj 
lahko povzroči tretji osebi oziroma občini 
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapu-
ščenih živali.

Občina ima pravico od prijavitelja zah-
tevati vpogled v originale listin ter zahte-
vati predložitev dodatnih listin oziroma po-
jasnil.

IX. Rok in način predložitve prijav na 
razpis

Rok za oddajo prijav je 12. 11. 2012 do 
12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, 
Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Kot pravočasna se bo štela tista prijava, 
ki bo najkasneje do 12. 11. 2012 do 12. ure 
prispela po pošti oziroma bo osebno oddana 
na zgornji naslov.

Prijava se odda v zaprti kuverti. Na pred-
njo stran kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 
7 razpisne dokumentacije.

X. Ponudbena cena: prijavitelj poda po-
nudbeno ceno za celovito oskrbo zapušče-
nih živali skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 
do 22. 2. 2013.

XI. Način in rok za izbor koncesionarja: 
koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda 
najkasneje v tridesetih dneh po preteku roka 
iz IX. poglavja tega razpisa.

XII. Rok v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izboru

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru naj-
kasneje v petnajstih dneh po preteku roka iz 
prejšnjega poglavja tega razpisa.

Občina si pridržuje pravico, da v raz-
pisnem postopku ne izbere koncesionarja.

Občina si tudi pridržujejo pravico, da 
v razpisnem postopku izvede pogajanja.

XIII. Rok v katerem je potrebno pričeti 
z izvajanjem javne službe: izbrani koncesi-
onar mora koncesijsko pogodbo podpisati 
najkasneje v roku enega meseca od dneva, 
ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa 
mora pričeti najkasneje v roku enega mese-
ca od sklenitve koncesijske pogodbe.

XII. Razpisna dokumentacija, informacije
Brezplačna razpisna dokumentacija ter 

informacije so na voljo na Občini Kanal ob 
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, na sple-
tni strani občine http://www.obcina-kanal.si 
ter na elektronskem naslovu kristina.mari-
nic@obcina-kanal.si.

Dodatne informacije so v času od objave 
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 
12. uro.

Občina Kanal ob Soči
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Št. 258/12 Ob-4556/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

pravosodje in javno upravo, Župančiče-
va 3, Ljub ljana, skladno z določbami Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) ter določbami Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet razpolaganja je stavbno ze-

mljišče parc. št. *145/0, k.o. 791 – Suhi vrh 
pri Radljah, na kateri stoji stavba št. 1, del 
stavbe št 1, ki je v lasti Republike Slovenije 
v deležu 1/1. Nepremičnina v naravi pred-
stavlja poslovni objekt na mejnem prehodu 
Radelj, z naslovom Št. Janž pri Radljah 96, 
2360 Radlje ob Dravi in pripadajoče stavbno 
zemljišče, površine 494 m². Nepremičnina je 
prosta bremen.

Izklicna cena: 40.400,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet razpolaganja je zemljišče 

s parc. št. 1024/8, k.o. 1738 – Dravlje, po-
vršine 136 m², ki je v lasti Republike Slove-
nije, v deležu 1/1. Nepremičnina se nahaja 
ob Regentovi cesti in v naravi predstavlja 
del cestnega telesa oziroma je v varoval-
nem pasu Regentove ceste. Ker je zemljišče 
v naravi domnevno del cestnega telesa, bo 
moral novi lastnik urediti morebitna stvarno-
pravno razmerja glede zemljišča z Mestno 
občino Ljub ljana.

Izklicna cena: 21.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 20 % davka 

na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-

mičnin.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 

višanja je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju 

računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu 
takoj po sklenitvi pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministr-

stvu za pravosodje in javno upravo, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi v IV. 
nadstropju, in sicer dne 15. 11. 2012:

– s pričetkom ob 10. uri, za stavbno ze-
mljišče parc. št. *145/0, k.o. 791 – Suhi vrh 
pri Radljah,

– s pričetkom ob 11. uri, za zemljišče 
s parc. št. 1024/8, k.o. 1738 – Dravlje.

7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino iz 

2.1. točke znaša 4.040,00 EUR in se plača 
na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 
20303-7221002-75541012, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – MP Radelj.

Varščina za nepremičnino iz 
2.2. točke znaša 2.100,00 EUR in se plača 
na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 
20303-7221002-93901012, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Dravlje.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana var-
ščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezo-
brestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni 
javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in 
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina 
zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, se varščina zadrži.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in 
ogled predmetov javne dražbe

Za dodatne informacije v zvezi s pred-
metom javne dražbe se obrnite na Sašo 
Fidler Duronjič, Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 
tel. 01/478-16-37, e-pošta: sasa.fidler-duro-
njic@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe 
bo omogočen dne 8. 11. 2012, po predho-
dnem dogovoru.

Za morebitne podrobnejše podatke 
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe 
se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministr-
stvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška 
cesta 21, Ljub ljana, tel. 01/478-16-67, e-po-
šta: lea.hartman-ilesic@gov.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z izved-
bo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe 
bodo objavljene na spletni strani Ministrstvo 
za pravosodje in javno upravo: http://www.
mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podro-
cje_javne_uprave/investicije_in_nepremic-
nine/sektor_za_stvarno_premozenje_drza-
ve/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/ak-
tualne_javne_drazbe/.

9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije 
ali pooblaščena oseba s soglasjem pred-
stojnika, lahko do sklenitve pravnega posla 
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni 
dražbi:

– Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postanejo 
lastniki nepremičnin.

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vse-
mi dokazili priporočeno po pošti ali jo prine-
sejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici 
na vložišče Ministrstva za pravosodje in jav-
no upravo, Direktorat za investicije in nepre-
mičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana, 
najkasneje do 16. ure dne 14. 11. 2012.

– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje 
alineje mora vsebovati naslednja dokazila:

– Potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga 
izdajo institucije v njegovi državi enakovre-
dne institucijam, od katerih se zahteva potr-
dilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno 
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 
da ima plačane davke in prispevke).

– Potrdilo, da v zadnjih šestih mese-
cih niso imeli blokiranega TRR (velja za 
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba 
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije 

v njegovi državi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdila za sloven-
ske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega TRR).

– Pooblastilo za sodelovanje na draž-
bi, če dražitelj ni zastopnik.

– Dokazilo o plačani varščini za ne-
premičnino, ki jo dražijo.

– Kopijo osebnega dokumenta (potni 
list ali osebno izkaznico).

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo 
in drugo) plača kupec.

Nepremičnina bo prodana po načelu vi-
deno – kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 12191 Ob-4559/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12), objavlja Občina 
Apače

javno dražbo
za prodajo nepremičnine v Občini 

Apače
1. Organizator javne dražbe: Ob-

čina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, 
tel. 02/569-85-50, faks 02/569-85-51, 
info@obcina-apace.si.

2. Predmet javne dražbe, opis predmeta 
javne dražbe in izklicna cena

Predmet prodaje je triinpolsobno stano-
vanje št. 2, v pritličju stanovanjskega bloka 
v Apačah 33, (ident. št. 181-120-2), številka 
stavbe št. 120, k.o. Apače, ki stoji na parc. 
št. 21/8, k.o. Apače in ki obsega 2 sobi (v 
izmeri 18,12 m2 in 14,55 m2), 2 kabineta 
(v izmeri 7,54 m2 in 4,26 m2), kuhinjo, v iz-
meri 5,55 m2, kopalnico, v izmeri 4,72 m2, 
hodnik, v izmeri 6,63 m2, skupaj površina 
bivalnih prostorov 61,37 m2 ter odprto tera-
so, v izmeri 28,98 m2 in kletno shrambo, v iz-
meri 17,28 m2. Za predmetno nepremičnino 
je vpis oblikovanja etažne lastnine v teku, 
vendar o njem še ni pravnomočno odločeno.

Izklicna cena predmetne nepremičnine 
znaša 34.493,00 EUR brez 2 % davka na 
promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 
je 500,00 EUR.

3. Način in rok plačila kupnine: po-
godbo mora kupec podpisati najkasneje 
v 15 dneh po končani dražbi. Kupec porav-
na kupnino na transakcijski račun Občine 
Apače, št. 01395-0100019544, najkasneje 
v 15 dneh po izstavitvi računa v enkratnem 
znesku. Plačilo celotne kupnine v prej nave-
denem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. V nasprotnem primeru se pogodba 
šteje za razdrto, se varščina v tem primeru 

Javne dražbe
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kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne kupni-
ne se kupcu izroči zemljiško knjižno dovolilo 
ter bo podan predlog za vknjižbo lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo ter se mu 
nepremičnina izroči v posest. Če dražitelj 
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz 
razlogov, ki so na njegovi strani, Občina 
Apače zadrži njegovo varščino.

4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo izvedena v ponedeljek, 12. 11. 2012, ob 
13. uri, v sejni sobi Občine Apače, Apače 
42B, 9253 Apače.

5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne draž-

be dolžni nakazati varščino, ki znaša 10 % 
izklicne cene na račun Občine Apače, 
št. 01395-0100019544, odprt pri Banki Slo-
venije d.d., z navedbo »plačilo varščine – 
javna dražba za stanovanje«.

Izbranemu dražitelju se varščina vračuna 
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina 
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku 
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača var-
ščino in se iz neutemeljenih razlogov javne 
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne 
pristopi, se mu varščina ne vrne.

6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in 

pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki 
nepremičnin. Dražitelji morajo prijavo na jav-
no dražbo oddati najkasneje do ponedeljka, 
dne 12. 11. 2012 do 12.30, v tajništvu Obči-
ne Apače, Apače 42b, 9253 Apače.

Prijava na javno dražbo pomeni predlo-
žitev kopij naslednjih dokumentov v urejeni 
mapi oziroma kuverti:

– izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe v originalu oziroma iz druge ustrezne 
evidence v originalu, ki ni starejši od 30 dni;

– priglasitveni list DURS (le za s.p.);
– potrdilo pristojnega organa, (DURS) iz 

katerega je razvidno, da ima dražitelj plača-
ne davke in prispevke določene z zakonom, 
staro največ 30 dni, šteto od dneva objave 
razpisa, velja za pravne osebe in s.p.;

– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni sta-
rejše od 30 dni, šteto od dneva objave raz-
pisa:

a) da ponudnik ni v postopku prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je po-
nudnik pravna oseba ali s.p.;

b) da ponudnik ni v postopku osebnega 
stečaja, če gre za fizične osebe;

– potrdilo banke, da dražitelj zadnje tri 
mesece pred javno dražbo ni imel blokirane-
ga transakcijskega računa (samo za pravne 
osebe in s.p.);

– osebno izkaznico ali drugi osebni do-
kument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, 
zastopniki pravnih oseb ali pooblaščenci);

– izpisano davčno številko in številko 
transakcijskega računa pravne osebe, sa-
mostojnega podjetnika in fizične osebe z na-
vedbo imena in naslova banke ali druge 
finančne ustanove, EMŠO oziroma matično 
številko in telefonsko številko;

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša 
s pogoji javne dražbe;

– dražitelji morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani 
varščini;

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo 
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom 
dražbe predložiti pisno pooblastilo.

7. Drugi pogoji: nepremičnina se proda-
ja v celoti po načelu videno–kupljeno. Vse 

stroške v zvezi s prenosom lastništva (da-
vek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo 
in drugo) nosi kupec. Dražba je končana, ko 
voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto 
najvišjo ponudbo.

8. Ustavitev postopka: Občina Apače si 
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim 
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lah-
ko komisija za vodenje javne dražbe začeti 
postopek kadarkoli brez odškodninske odgo-
vornosti do sklenitve pravnega posla ustavi.

8. Informacije o podrobnejših pogojih: 
dodatne informacije o pogojih javne dražbe, 
stanovanju in morebitnem ogledu se lahko 
pridobijo na sedežu Občine Apače vsak de-
lovni dan, v času uradnih ur, pri Meliti Vučk-
ović, tel. 02/569-85-54.

9. Pravila javne dražbe: javna dražba, 
pravila javne dražbe in osnutek kupoprodaj-
ne pogodbe so objavljeni na spletni strani 
Občine Apače, wwww.obcina-apace.si.

Občina Apače

Št. 35060-47/2008-16 04 Ob-4576/12
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 La-

ško, skladno z določbami Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Odlo-
kom o proračunu Občine Laško za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 104/11) s programom 
razpolaganja ter spremembami in dopolni-
tvami, objavlja drugo

javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 
Laško.

II. Opis predmeta prodaje: predmet pro-
daje so nepremičnine parc. št. *246, 1492 
in 1496/2, v k.o. 1034 Mrzlo polje. V naravi 
gre za starejši gospodarski objekt, v izmeri 
309 m2 ter dve zemljišči, v izmeri 1108 m2 
in 367 m2, v naselju Mrzlo polje. Po podat-
kih pridobljenih iz javnih evidenc GURS so 
bili temelji gospodarskega objekta in no-
silni zidovi zgrajeni leta 1900, medtem ko 
je bil objekt preurejen leta 1970. Objekt, ki 
je predmet prodaje, je zelo slabo vzdrževan, 
v pretežni meri je poškodovana in dotrajana 
strešna kritina. Prav tako so v zelo slabem 
stanju vsi kleparski izdelki. Oken na objektu 
ni, ostali mizarski izdelki so v zelo slabem 
stanju. Električne in vodovodne instalacije 
v objektu so bile izdelane, vendar niso več 
v funkciji. Iz potrdila o namenski rabi zemlji-
šča, ki ga je izdal Urad za GJS OP Občine 
Laško, št. 35060-47/2008-2, z dne 17. 5. 
2012, je razvidno, da se parcele nahajajo 
na območju, ki se ureja z Odlokom o PUP 
za Občino Laško (Uradni list RS, št. 79/02 
s spremembami in dopolnitvami) in so po 
osnovni namenski rabi stavbno zemljišče.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja ne-
premičnin.

IV. Izklicna cena in najnižji znesek viša-
nja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, 
je znižana izklicna cena 32.555,00 EUR, 
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Da-
vek na promet nepremičnin v višini 2 % ni 
vključen v ceno in ga kupec plača poleg 
kupnine.

V. Način in rok plačila kupnine: ku-
pnina se plača na TRR Občine Laško 
št. 01257-0100003220, v 30 dneh po pre-
jetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil 
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupec 

je poleg kupnine dolžan plačati še davek 
na promet nepremičnin, stroške notarskega 
zapisa prodajne pogodbe ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice. Plačilo celotne ku-
pnine v določenem roku je bistvena sesta-
vina pravnega posla. Če kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo potekala v sredo, 28. 11. 2012, v sejni 
sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, 
z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo mo-
rali 30 minut pred začetkom javne dražbe 
izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 
IX te objave. Če udeleženec javne dražbe 
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma 
ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne 
more sodelovati na javni dražbi.

VII. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na jav-

ni dražbi, morajo do začetka javne dražbe 
vplačati varščino v višini 3.255 EUR na TRR 
Občine Laško št. 01257-0100003220. Ra-
čun je odprt pri UJP Žalec.

– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj 
obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki 
bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili 
k javni dražbi, se varščina zadrži.

– Uspelemu dražitelju se bo vplačana 
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo 
brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opra-
vljeni javni dražbi.

– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi skle-
nil pogodbe ali plačal kupnine, organizator 
javne dražbe obdrži varščino.

VIII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki 

notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, 

za katerega bo komisija ugotovila, da je po-
nudil najvišjo ceno.

– Izbrani dražitelj bo moral skleniti pro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku 
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Ob-
čina Laško pravico zadržati vplačano var-
ščino.

– Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest, s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini v pristojni zemljiški knjigi.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: 
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali 
tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije lahko 
postane lastnik nepremičnin ter se pravo-
časno in pravilno prijavi, tako da predloži 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta (potni list ali osebna izkaznica), če se 
prijavi fizična oseba;

– potrjen izpis iz poslovnega registra, ki 
ne sme biti starejši od enega meseca, če se 
prijavi samostojni podjetnik;

– potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od enega meseca, v prime-
ru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe, pri čemer mora 
biti podpis overjen pri notarju, v primeru če 
se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu var-
ščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
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X. Podrobnejši pogoji in pravila javne 
dražbe:

– Javna dražba bo ustna, v slovenskem 
jeziku.

– Nepremičnine bodo prodane po načelu 
videno-kupljeno, zato morebitne reklamaci-
je po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

– Dražbo vodi komisija ter je končana, 
ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo po-
nudbo za nepremičnine. Takrat predsednik 
komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan in kupca 
pozove k podpisu pogodbe.

– Če izklicna vrednost ni bila dosežena, 
je javna dražba neuspešna.

– Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe. Morebitne spore reši 
voditelj dražbe.

XI. Opozorilo: župan Občine Laško lah-
ko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – 
podpisa prodajne pogodbe, postopek javne 
dražbe brez obrazložitve in brez odškodnin-
ske odgovornosti ustavi, pri čemer se draži-
teljem povrne varščina brez obresti.

XII. Dodatne informacije o pogojih 
in predmetu javne dražbe lahko intere-
senti pridobijo na tel. 03/733-87-00 in 
03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@la-
sko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem 
dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, 
ki je predmet javne dražbe.

Občina Laško

Št. 1165 Ob-4608/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana in 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska cesta 31, 6280 Ankaran, objavljata na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. čle-
na Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) ter Odloka o načrtu ravna-
nja s stvarnim premoženjem države za leto 
2012 (OdRSPD12, Uradni list RS, št. 37/12)

javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana. 
Upravljavec in organizator: Ortopedska bol-
nišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 
Ankaran.

II. Opis predmeta prodaje
Nepremičnina z identifikacijsko ID znak 

2593-991-1, ki v naravi predstavlja enosob-
no stanovanje, v kletni etaži, skupne povr-
šine 16,99 m2, v večstanovanjski stavbi, na 
naslovu Jadranska cesta 58, 6280 Ankaran. 
Ocenjena tržna vrednost lastniških pravic: 
25.375,00 EUR. Stanovanje je v lasti Re-
publike Slovenije. Prosto je vseh bremen in 
plomb. Stanovanje je prazno.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javne dražbe:

1. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

2. Izklicna cena nepremičnine je: 
25.375,00 EUR.

Pogoji višanja izklicne cene: najnižji zne-
sek, za katerega je možno višati izklicno 
ceno, je 500,00 EUR.

Cena ne vključuje davka od prometa ne-
premičnin in stroškov izvedbe pravnega po-
sla. 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 277111-22292-72001.

Na dražbi kot dražitelj ne morejo sode-
lovati cenilec, člani komisije in z njimi pove-
zane osebe.

Po končani javni dražbi se plačana var-
ščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim 
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso 
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se pla-
čana varščina všteje v ceno.

4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj. 
najugodnejši dražitelj mora pogodbo pod-
pisati najkasneje v 15 dneh po zaključku 
javne dražbe. Plačilo kupnine je v 15 dneh 
po sklenitvi pogodbe na podračun Izvr-
ševanja proračuna Republike Sloveni-
je, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 
27111-22292-72001, pri čemer se položena 
varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne 
kupnine, v roku 15 dni po podpisu pogodbe, 
je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. toč-
ki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od 
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorje-
nem 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
Pravne osebe morajo pred pričetkom 

javne dražbe komisiji za vodenje postopka 
javne dražbe predložiti naslednje podatke 
oziroma listine:

– izpisek iz Poslovnega registra Slove-
nije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev ter telefonsko številko in 
e-mail,

– pooblastilo za zastopanje pravne ose-
be (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 po-

trebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred začetkom 

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 po-

trebe vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, 

hišna številka, poštna številka), telefon in 
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogod-
be, ki se mora izkazati z notarsko overjenim 
pooblastilom.

Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričet-
kom 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.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse 
pravilne in pravočasne prijave.

V. Postopek: javna dražba se bo izvedla 
dne 12. 11. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi na 
naslovu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 
Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, upravna 
stavba, drugo nadstropje.

VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predme-

ta dražbe najugodnejšemu dražitelju s stra-
ni predsednika dražbene komisije, nastane 
obveznost najugodnejšega dražitelja, da 
s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni jav-
ni dražbi sklene pogodbo o prodaji zemljišča.

Javna dražba je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto naj-
višjo ponudbo.

Javno dražbo bo izvedla Komisija Or-
topedske bolnišnice Valdoltra, v skladu 
z Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11).

Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil 
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo 
postopek javne dražbe razveljavljen, vpla-
čana varščina pa bo zadržana.

Prodajalec ni zavezanec za plačilo DDV.
Vlada RS ali komisija za vodenje in nad-

zor postopka prodaje stvarnega premoženja 
s soglasjem predstojnika upravljavca lahko 
do sklenitve pravnega posla postopek pro-
daje ustavita, pri čemer se povrne stroške 
dražiteljem v višini izkazanih stroškov.

VII. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek 

kupoprodajne pogodbe na Ortopedski bol-
nišnici Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 
Ankaran, po e-mailu ali po pošti.

Vse informacije v zvezi s prodajo se 
lahko dobijo na Ortopedski bolnišnici Val-
doltra, Jadranska cesta 31, 6280 Anka-
ran. Kontaktna oseba je Nataša Zerbo, 
tel. 05/669-62-21 in je dosegljiva od 6. 11. 
2012 do 8. 11. 2012 med 8. in 12. uro.

Ogled stanovanja je možen 9. 11. 2012 
ob 8. uri.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »vi-
deno–kupljeno«.

Prodajalec lahko začeti postopek pro-
daje kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplača-
no varščino brez obresti.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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Št. 300-08/2012 Ob-4623/12

Popravek
V javnem razpisu za prosto delovno me-

sto direktorja/direktorice zavoda Doma po-
čitka Metlika, objavljenem v Uradnem listu 
RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012, se pred-
zadnja vrstica I. odstavka pravilno glasi:

»Doma počitka Metlika z dne 3. 10. 
2012,«.

V preostalem delu ostane besedilo obja-
vljenega razpisa nespremenjeno.

Dom počitka Metlika

 Ob-4561/12
Svet zavoda Ljudske univerze Koper, 

Cankarjeva 33, 6000 Koper, na podlagi 
sklepa Sveta z dne 10. 10. 2012 razpisuje 
delovno mesto

direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora za imenovanje izpol-

njevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 
in 20/11) ter Zakonom o izobraževanju od-
raslih – ZIO (Uradni list RS, št. 110/06) ter 
imeti vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
dobo pet let.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, 
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem 
izpitu italijanskega jezika na višji ravni, do-
kazila o delovnih izkušnjah, program vode-
nja zavoda, potrdilo iz kazenske evidence, 
potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postop-
ku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli 
drugem sodišču – izven kraja prebivališča 
– zoper njega ni uveden kazenski postopek 
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotaklji-
vost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda, Ljudska univerza Ko-
per, Cankarjeva 33, 6000 Koper, z oznako 
“Prijava za razpis za direktorja/direktorico”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Ljudska univerza Koper

 Ob-4568/12
Svet vzgojno varstvenega zavoda Vrtec 

Kočevje, Cesta na stadion 3, Kočevje, raz-
pisuje na podlagi sklepa 3. redne seje Sveta 
VVZ Vrtca Kočevje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobraz-
bi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, program 

vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju s kratkim življenjepisom, 
potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Mini-
strstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, da 
ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, 
da pri kateremkoli drugem sodišču zoper 
njega (njo) ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet vzgojno varstvenega 
zavoda Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 
Kočevje, s pripisom – Za razpis ravnate-
lja/ravnateljice.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obve-
stilo o imenovanju v zakonitem roku.

Svet vzgojno varstvenega zavoda  
Vrtec Kočevje

Št. 12600/2012 Ob-4578/12
Javno komunalno podjetje Grosuplje 

d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, 
objavlja na podlagi 23. člena ZDR (Uradni 
llist RS, št. 42/02) prosto delovno mesto

receptor-varnostnik vratar, kombinira-
no z delovnim mestom saldakonti kup-
cev

za določen čas za dobo enega leta, s po-
skusno dobo treh mesecev in zahtevano 
strokovno izobrazbo V. stopnje ekonomske 
smeri.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev sprejema kadrovska služba Jav-
nega komunalnega podjetja Grosuplje, 
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, do pre-
teka 5-dnevnega roka od objave v Uradnem 
listu RS, to je 31. 10. 2012.

Javno komunalno podjetje  
Grosuplje d.o.o.

Št. 110-833/2012 Ob-4592/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/09 in 33/11):

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Krškem.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena 
in posebne pogoje za izvolitev na mesto 
okrožnega sodnika, določene v 10. členu 
Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana 

(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi-

vališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško 

funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmo-

žnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-

ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
ga izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti ži-
vljenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z 
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni 
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o 
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev 
na razpisano sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev 
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodni-
ški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo pridobiva podatek 
o poslovni sposobnosti kandidata za sodni-
ško funkcijo od upravljavca matičnega re-
gistra, podatek o državljanstvu pa od upra-
vljavca centralne evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob-4597/12
Na podlagi 25., 26., 27. in 29. člena Sta-

tuta Komunale Mežica, javnega komunal-
nega podjetja d.o.o. razpisuje Komunala 
Mežica, javno komunalno podjetje d.o.o. 
delovno mesto

direktorja Komunale Mežica, javnega 
komunalnega podjetja, d.o.o., s sedežem 
v Mežici, Trg svobode 1.

Poleg splošnih pogojev mora kandidat 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo teh-
nične ali družboslovne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, 
od tega 3 leta na podobnih delovnih mestih.

Direktor mora imeti organizacijske spo-
sobnosti.

Mandat direktorja traja 4 leta, z možno-
stjo ponovnega imenovanja.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi 
razpisa.

O izbiri bodo kandidati obveščeni 
v 30 dneh po zaključenem zbiranju prijav.

Komunala Mežica,  
Javno komunalno podjetje, d.o.o.

Št. 244/2012 Ob-4599/12
Na podlagi Zakona o organizaciji in fi-

nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09 in 20/11) Svet III. gimnazije 
Maribor, Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenova-

nje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpol-
njevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09 in 20/11).

Kandidat/kandidatka mora imeti peda-
goške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Razpisi delovnih mest
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Izbrani kandidat/kandidatka bo imeno-
van/imenovana za mandatno dobo petih let. 
Predvideni začetek dela je 24. januar 2013 
oziroma skladno s sklepom o imenovanju 
oziroma s soglasjem ministra k imenovanju.

Pisne prijave z overjenimi fotokopijami 
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev

– potrdilo o izobrazbi, nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem 

izpitu (kandidat/kandidatka lahko kandidira 
tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti si 
ga mora v roku enega leta, sicer mandat po 
zakonu preneha),

– opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot šest mesecev,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni-
vega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– program vodenja zavoda, ki ga bodo 
kandidati tudi predstavili Svetu zavoda,

pošljite v zaprti ovojnici s pripisom za 
razpis ravnatelja/ravnateljice v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet šole III. gi-
mnazije Maribor, Gosposvetska c. 4, 2000 
Maribor.

Potrdila ne smejo biti starejša od enega 
meseca.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, 
če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko 
oddana na pošto.

O izboru bodo kandidati obveščeni v šti-
rih mesecih po objavi razpisa.

III. gimnazija Maribor

Št. 89/2012 Ob-4609/12
Svet zavoda Srednje ekonomske 

šole Maribor je na svoji seji 22. 10. 2012 
sprejel sklep za objavo prostega delovnega 
mesta

ravnatelja/ravnateljice.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko ime-

novan-a, kdor izpolnjuje pogoje, določene 
v 53. členu Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja.

Ravnatelj/ravnateljica bo imenovan-a za 
dobo 5 let. Začetek mandata je 1. 3. 2013.

Kandidati morajo še predložiti:
– dokumentacijo o ustreznosti izobrazbe,
– program vodenja zavoda,
– potrdilo iz kazenske evidence,
– kratek življenjepis.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa 

na naslov Srednja ekonomska šola Maribor, 

Trg Borisa Kidriča 3, Maribor, z oznako »pri-
java na razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Svet zavoda Srednje ekonomske šole  
Maribor

 Ob-4610/12
Na podlagi prvega odstavka 101. člena 

Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08), 
Notarska zbornica Slovenije na predlog no-
tarja Mira Bregarja razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega po-
močnika pri notarju Miru Bregarju iz Litije 
(za določen čas, za čas nadomeščanja 
notarske pomočnice na porodniškem 
dopustu).

Za notarskega pomočnika je lahko ime-
novan univerzitetni diplomirani pravnik, ki 
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. toč-
ke prvega odstavka 8. člena Zakona o no-
tariatu. Pisne prijave na razpisano mesto 
notarskega pomočnika, z življenjepisom in 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev sprejema Notarska zbornica Slovenije, 
Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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Št. 402-1/12-38 Ob-4594/12

Sprememba in dopolnitev
Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi 

Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
je kot javnega sklada (Uradni list RS, 6/11), 
prvega odstavka 32. člena Splošnih pogojev 
poslovanja Stanovanjskega sklada Republi-
ke Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 119/00 in 28/01), 6. točke 18. člena Za-
kona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list 
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 
Odl. US: U-I-211/11-26), Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 
cesta 31, Ljub ljana objavlja spremembo in 
dopolnitev javnega poziva za nakup sta-
novanj.

Spremeni in dopolni se sedmi odstavek 
v odseku »Način oddaje ponudb in izbor po-
nudb« na 3. strani Javnega poziva za nakup 
stanovanj, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 38/2012 dne 25. 5. 2012, in sicer tako, da 
se sedaj glasi:

»Prvo komisijsko in nejavno odpiranje 
prispelih ponudb bo v prostorih Sklada iz-
vedeno 15. 6. 2012, naslednja odpiranja 
bodo predvidoma na vsakih šest mesecev. 
Termini odpiranja ponudb bodo vsaj mesec 
dni pred vsakokratnim odpiranjem objavljeni 
na spletni strani Sklada.«
Stanovanjski sklad Republike Slovenije  

javni sklad

 Ob-4557/12
Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 

Dornava, na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa 
občinskega sveta Občine Dornava o prodaji 
stvarnega premoženja, ki je v lasti Občine 
Dornava, sprejetega na 11. redni seji OS, 
z dne, 9. 2. 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti 

Občine Dornava
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina 

Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-

nega premoženja.
3. Opis predmetov prodaje in izhodiščne 

cene:
Predmet prodaje so nepremičnine – sta-

novanja, vsa vpisana kot etažna lastnina, 
in sicer v stanovanjskem objektu na parce-
li. št. 406/1, k.o. Polenšak, številka stavbe 
ID 216, na naslovu Polenšak 6A.

Predmet prodaje so:
A) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 

1.E, v 2. in 1. etaži, v skupni izmeri 69,01 m2, 
za izhodiščno ceno 22.570,00 EUR;

B) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 
3.E, v 3. in 1. etaži, v skupni izmeri 71,91 m2, 
za izhodiščno ceno 22.650,00 EUR;

Predmet prodaje so nepremičnine – sta-
novanja, vsa vpisana kot etažna lastnina 
in sicer v stanovanjskem objektu na par-
celi št. 775/1, k.o. Dornava, številka stav-
be 394, na naslovu Dornava 125 in parkir-

na mesta, na parc. št. 775/11, 775/12 in 
775/13, vse k.o. Dornava.

Predmet prodaje so:
C) enosobno stanovanje, prosto, del 

stavbe št. 4, stanovanje 4.E v pritličju, v sku-
pni izmeri 47,63 m2, za izhodiščno ceno 
47.630, 00 EUR;

D) dvosobno stanovanje, prosto, del 
stavbe št. 5, stanovanje 5.E v pritličju, sku-
pni izmeri 65,87 m2, za izhodiščno ceno 
62.570,00 EUR;

E) garsonjera, prosto, del stavbe 
št. 6, stanovanje 6.E v pritličju, v sku-
pni izmeri 35,25 m2, za izhodiščno ceno 
27.010,00 EUR;

F) parkirišče parc. št. 775/11, k.o. Dorna-
va, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR;

G) parkirišče parc. št. 775/12, k.o. Dor-
nava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR;

H) parkirišče parc. št. 775/13, k.o. Dor-
nava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR.

Nepremičnine – stanovanja, se nahaja-
jo v centru Polenšaka in v centru Dornave 
v poselitvenem območju, ki je namenjeno 
stanovanjem. Izhodiščna cena predstavlja 
najnižjo možno vrednost ponudbe za posa-
mezno stanovanje.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnine so naprodaj po načelu »vi-

deno–kupljeno«.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodaj-

no pogodbo najpozneje v 15 dneh po pre-
jemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik, celotno kupnino pa 
mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od 
notarske overitve podpisa prodajalca na po-
godbi, pri čemer se položena varščina všte-
je v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj nave-
denem roku je bistvena sestavine pogodbe. 
Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega ob-
vestila, da je izbran kot najugodnejši ponu-
dnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Občina 
Dornava zadrži njegovo varščino. V primeru, 
da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh 
od notarske overitve podpisa prodajalca na 
pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana 
na podlagi samega zakona, občina pa zadr-
ži njegovo varščino.

Posamezne nepremičnine bodo prodane 
ponudniku, za katerega bo imenovana komi-
sija ugotovila, da je podal najvišjo ponudbo.

Po plačilu celotne kupnine, se bo kup-
cu nepremičnina izročila v last s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni ne-
premičnini.

Stroške prometnega davka in sestave 
prodajne pogodbe nosi prodajalec, kupec 
pa nosi stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

Na javnem zbiranju ponudb za nakup 
nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo 
pravne osebe s sedežem v RS, fizične ose-
be državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih 
določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor RS. Fizične osebe 
morajo ponudbi priložiti fotokopijo osebne-
ga dokumenta in potrdilo o plačilu varščine, 
pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, 
ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plači-
lu varščine. Vsi pa morajo priložiti številko 

transakcijskega računa, v primeru vračila 
varščine.

Ponudbe z navedbo ponudbene cene 
(ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene), 
z navedbo dela stavbe (npr. 3.E) za katero 
se podaja ponudba in obveznimi prilogami iz 
gornjega odstavka, morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Občina Dornava, Dornava 
135/a, 2252 Dornava. Javno zbiranje po-
nudb je odprto do 20. 12. 2012, do 12 ure. 
Za oddajo ponudb so razpisani trije roki; 
1. rok: torek, 30. 10. 2012, do 12. ure, 2. rok: 
četrtek 22. 11. 2012, do 12. ure in 3. rok: 
četrtek, 20.12.0212, do 12. ure. Prispele po-
nudbe v prvem roku imajo predkupno pravi-
co pred ponudbami prispelimi v drugem roku 
in ponudbe, ki so prispele v drugem roku 
imajo predkupno pravico pred ponudbami 
prispelimi v tretjem roku.

Na kuverti mora biti pod naslovom vidna 
oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup sta-
novanja, del stavbe: _.E – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo po-
nudbe vplačati varščino v višini 10 % od 
izhodiščne (izklicne) cene na račun Obči-
ne Dornava št. 01224-0100016768, pri UJP 
Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni 
razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo 
uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vr-
njen v petnajstih dneh po odpiranju ponudb. 
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo ceno.

6. Ogled nepremičnin in ostale informa-
cije: ogled nepremičnine je možen ob pred-
hodni najavi na sedežu Občine Dornava, 
tel. 02/754-01-10, kontaktna oseba Viljem 
Mar, kjer so na voljo tudi ostale informacije 
o prodaji. Informacije o prodaji so na voljo 
tudi na spletni strani Občine Dornava, www.
dornava.si.

7. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo: ponudnike dane ponudbe zave-
zujejo 90 dni od preteka roka za oddajo 
ponudb.

8. Posebno določilo: objava javnega raz-
pisa za zbiranje ponudb ne zavezuje proda-
jalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, 
ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez 
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla prekine oziroma 
ustavi postopek prodaje, ne da bi za to na-
vedel razloge, vplačano varščino pa ponu-
dnikom brezobrestno vrne.

9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb 
bo v naslednjih terminih; dne; 30. 10. 2012, 
ob 13. uri, 22. 11. 2012, ob 13. uri in 22. 12. 
2012, ob 13. uri, na sedežu Občine Dor-
nava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Od-
piranje ponudb je javno, zato lahko na od-
piranju sodelujejo tudi ponudniki, njihovi 
pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. 
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

Občina Dornava

 Ob-4558/12
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 

Brežice objavlja na podlagi 22. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) in Letnega načrta rav-
nanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Druge objave
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Brežice, ki je priloga Odloka o proračunu 
Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 10/12)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, 
tel. 07/620-55-00, faks 07/499-00-52, e-na-
slov: obcina.brezice@brezice.si.

Postopek javnih ponudb vodi Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v 
nadaljevanju pristojna komisija).

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
2.1 Nepremičnina – stavbno zemljišče 

s parc. št. 671/39, vpisana v k.o. Črnc, po-
vršine 356 m².

Na območju zemljišča velja Odlok o spre-
jetju zazidalnega načrta za obrtniško cono 
Brežice (Uradni list RS, št. 38/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/11 – popr. in 94/11).

Nepremičnina se prodaja po izhodiščni 
ceni: 8.248,52 EUR.

V izhodiščno vrednost ni vključen 20 % 
DDV. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo 
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom 
lastništva bremenijo kupca.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu 

»videno–kupljeno«.
3.2 Nepremičnina bo prodana najugo-

dnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pri-
stojna komisija.

3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če 
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen 
v 6. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na 
njegovi strani oziroma odstopi od pogod-
be ali kupnine ne plača v roku določenem 
v 7. točki, ima prodajalec pravico odstopiti 
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno 
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev 
in zadržati plačno varščino.

3.4 Ponudniki so vezani na dano ponud-
bo do 20. 2. 2013.

4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na pod-
lagi javne ponudbe

4.1 Na javnem razpisu lahko sodeluje-
jo fizične in pravne osebe ter samostojni 
podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izka-
žejo s plačilom varščine v višini 15 % po-
nujene cene za nepremičnino. Varščina 
se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 
01209-0100008385, z navedbo »Varščina 
za javno zbiranje ponudb; 478-45/2011«. 
Vplačana varščina se izbranemu najugo-
dnejšemu ponudniku – kupcu všteje v ku-
pnino.

4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: na-
ziv kupca in njegov točen naslov s tele-
fonsko številko, navedbo nepremičnine za 
katero daje ponudbo in ponujeno kupnino.

4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini 

in priloženo številko računa (št. banke in št. 
računa) za primer vračila varščine,

– dokazilo, da ima ponudnik pravico pri-
dobiti nepremičnino v RS (kopija osebne 
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno 
številko – fizične osebe in s.p.),

– originalni izpisek iz sodnega registra 
oziroma ustrezne evidence AJPES staro 
največ 30 dni,

– originalno potrdilo pristojnega davčne-
ga urada o plačanih davkih in prispevkih, če 
gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 

v njegovi državi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, kolikor takega potrdila ne more 
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri no-
tarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane dav-
ke in prispevke),

– originalno potrdilo banke, da v zadnjih 
6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – 
pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora pri-
ložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, 
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni 
imel blokade TRR).

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Ob-
čina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, do 19. 11. 2012 do 10. ure, s pripi-
som na sprednji strani »Ponudba za nakup 
nepremičnin št. 478-45/2011, Ne odpiraj«. 
Na hrbtni strani se mora označiti polni na-
slov pošiljatelja ponudbe.

5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisne in navedene pogoje.

5.3 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne 
bodo upoštevane.

5.4 Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena. Izbran 
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno.

5.5 V primeru, da pristojna komisija oce-
ni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija 
izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati 
najugodnejšega ponudnika, ali da je mogo-
če doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko 
opravi med najugodnejšimi ponudniki javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi 
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

5.6 Komisija lahko s soglasjem župana 
začeti postopek ustavi kadarkoli do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudni-
kom povrne vplačana varščina brez obresti, 
uspeli ponudnik pa nima pravice do odško-
dnine.

5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 15 dneh po 
odpiranju ponudb.

5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina 
brez obresti vrnjena v 30 dneh po izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani 
ponudnik bo moral skleniti prodajno pogod-
bo v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru 
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Občina Brežice pravico zadržati vplačano 
varščino. Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih stroških se bo kupcu nepremič-
nina izročila v last in posest s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.

7. Način in rok plačila kupnine: kupec 
mora kupnino plačati v 8 dneh od izdaje 
računa na podračun pri UJP Krško, št.: 
01209-0100008385. Plačilo celotne kupni-
ne v navedenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe za predmet prodaje pod 
točko 2.

8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogo-

jih javnega zbiranja ponudb in podatke 
o nepremičnini lahko interesenti dobijo na 

tel. 07/620-55-42 (Valerija Uršič) ali e-pošti: 
obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepre-
mičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 11. 
2012 ob 11. uri, na naslovu organizator-
ja, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice. K odpiranju lahko pristopijo 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki 
se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom.

Besedilo javnega zbiranja ponudb s pri-
logami je objavljeno na spletni strani Občine 
Brežice www.brezice.si.

Občina Brežice

Št. 06/2012 Ob-4569/12
Na podlagi sklepa upravnega odbora 

Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odve-
tništvu in 67. členom Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Od-
vetniške zbornice Slovenije o vodenju ime-
nika odvetnikov, imenika odvetniških kandi-
datov in imenika odvetniških pripravnikov ter 
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje 
primernosti poslovnih prostorov in opreme, 
potrebne za opravljanje odvetniškega pokli-
ca, objavlja obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Barbara Balan-

tič, rojena 15. 10. 1983 v Ljub ljani, z dnem 
12. 9. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Komenskega ulica 36 (zaposlena 
v Odvetniški družbi Odvetniki Šelih & par-
tnerji, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Nina Božič, ro-
jena 28. 10. 1983 v Kopru, z dnem 4. 9. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Br-
dnikova 44 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Mužina in partnerji d.o.o., Ljub ljana).

Obveščamo vas, da se Ana Kristina Jo-
vanoski, rojena 2. 1. 1979 v Kranju, z dnem 
12. 9. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno na 
Vrhniki, Tržaška cesta 23 (zaposlena pri od-
vetnici Suzani Judež).

Obveščamo vas, da se Anja Kovač, ro-
jena 7. 12. 1983 v Mariboru, z dnem 12. 9. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, Lava 
11 (zaposlena pri odvetniku Roku Pelku).

Obveščamo vas, da se Tanja Vodov-
nik, rojena 21. 11. 1983 v Ljub ljani, z dnem 
16. 8. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Brdnikova 44 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Mužina in partnerji d.o.o., Ljub ljana).

Obveščamo vas, da se Teja Zajec Šolar, 
rojena 19. 11. 1975 v Kranju, z dnem 12. 9. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Tržiču, Can-
karjeva cesta 1 (zaposlena pri odvetniku 
Janezu Kiklu).

Obveščamo vas, da se mag. Franci Je-
žek, rojen 16. 9. 1981 v Ljub ljani, z dnem 
11. 9. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Dalmatinova ulica 10.

Obveščamo vas, da se Kristjan Žalec, 
rojen 27. 1. 1981 v Novem mestu, z dnem 
12. 9. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno v No-
vem mestu, Vrhovčeva ulica 1 (zaposlen 
pri Škerlj in odvetniki, odvetniška pisarna, 
d.o.o., Novo mesto).

Obveščamo vas, da se Matic Novak, ro-
jen 25. 11. 1980 v Ljub ljani, z dnem 13. 9. 
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2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Tivolska cesta 48 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji 
o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Tadej Mihelčič, 
rojen 5. 9. 1980 v Ljub ljani, z dnem 15. 10. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Trubarjeva cesta 24.

Obveščamo vas, da se Tilen Hrastnik, ro-
jen 10. 5. 1982 v Celju, z dnem 12. 10. 2012 
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbor-
nice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Sloven-
ska cesta 56 (zaposlen v Odvetniški družbi 
Fašun, Melihen, Milač, Strojan o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Ivo Čarman, ro-
jen 8. 9. 1983 v Ljub ljani, z dnem 13. 9. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Grosupljem, 
Taborska cesta 13 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Čeferin o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Marko Brumec, 
rojen 29. 11. 1975 v Ljub ljani, z dnem 12. 10. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Kotnikova ulica 28 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Brumec o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Klavdija Verce, 
rojena 15. 7. 1972 v Ljub ljani, z dnem 1. 10. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Du-
najska cesta 41 (zaposlena pri odvetniku 
Mateju Vercetu).

Obveščamo vas, da se Branka Špa-
nić, rojena 28. 9. 1984 v Postojni, z dnem 
12. 10. 2012 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Tavčarjeva 6 (zaposlena v Od-
vetniški pisarni Jadek & Pensa d.n.o.-o.p.).

Obveščamo vas, da se Iris Pensa, rojena 
25. 3. 1985 v Ljub ljani, z dnem 12. 10. 2012 
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbor-
nice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Tav-
čarjeva 6 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Jadek & Pensa d.n.o.-o.p.).

Obveščamo vas, da se Urška Linhart, 
rojena 20. 6. 1980 v Ljub ljani, z dnem 13. 9. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Slovenska cesta 54 (zaposlena pri odvetnici 
Nini Zidar Klemenčič).

Obveščamo vas, da se Nina Kristarić, ro-
jena 30. 8. 1980 v Brežicah, z dnem 12. 10. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Tavčarjeva 6 (zaposlena v Odvetniški pisar-
ni Jadek & Pensa d.n.o.-o.p.).

Obveščamo vas, da se Petja Pirc, ro-
jena 23. 8. 1976 v Ljub ljani, z dnem 4. 9. 
2012 vpiše v imenik tujih odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije po 34.č členu 
Zakona o odvetništvu, s pisarno v Ljub ljani, 
Dunajska cesta 5. Petja Pirc opravlja svojo 
dejavnost pod poklicnim nazivom Odve-
tnica.

Obveščamo vas, da se Tina Šošter, ro-
jena 4. 4. 1980 v Mariboru, z dnem 20. 10. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, 
Mladinska ulica 54.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Sonja Kobal, od-

vetnica iz Ljub ljane, Štihova ulica 13 (zapo-
slena v odvetniški družbi Odvetništvo Kova-
čič d.o.o., o.p.), z dnem 18. 8. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sama odrekla opravlja-
nju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se odvetnik Franc 
Kovačič, odvetniška družba Odvetništvo Ko-
vačič d.o.o., o.p., Ljub ljana, Štihova ulica 13, 
z dnem 31. 5. 2012 izbriše iz imenika odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne 
Franca Kovačiča je odvetnica Zarja Kovačič 
Hren, odvetniška družba Odvetništvo Kova-
čič d.o.o., o.p., Ljub ljana, Štihova ulica 13.

Obveščamo vas, da se odvetnik Štefan 
Veren, Odvetniška družba Veren o.p., d.o.o., 
Ljub ljana, Dunajska cesta 159, z dnem 
31. 8. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sam odrekel opravljanju odvetniškega po-
klica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne 
Štefana Verena je odvetnik Brane Gorše, 
Odvetniška družba Gorše, o.p., d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta v Gorice 8.

Obveščamo vas, da se Nataša Koščak, 
odvetnica iz Ljub ljane, Trdinova 7 (zapo-
slena v Odvetniški pisarni Mirko Bandelj 
d.o.o.), z dnem 17. 8. 2012 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se odvetnik Peter 
Pavlič, Civilna odvetniška družba, Dalmati-
nova ulica 2, Ljub ljana, z dnem 30. 9. 2012 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel 
opravljanju odvetniškega poklica zaradi 
upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne 
Petra Pavliča je odvetnik Slavko Pukšič, 
Civilna odvetniška družba, Dalmatinova 
ulica 2, Ljub ljana.

Obveščamo vas, da se Sašo Kreč, od-
vetnik iz Ljub ljane, Linhartova 13, z dnem 
30. 9. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sam odrekel opravljanju odvetniškega po-
klica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Saša 
Kreča je Igor Grča, odvetnik iz Ljub ljane, 
Komenskega 16.

Obveščamo vas, da se Aleksander Ba-
kić, odvetnik iz Portoroža, Obala 123, Lu-
cija, z dnem 17. 9. 2012 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetni-
škega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Aleksan-
dra Bakića je mag. Gregor Velkaverh, odve-
tnik iz Kopra, Ferrarska 12.

Obveščamo vas, da se Larisa Korošec 
Jasnič, odvetnica iz Ljub ljane, Komenske-
ga ulica 36 (zaposlena v odvetniški druž-
bi Odvetniki Šelih & partnerji o.p., d.o.o.), 
z dnem 30. 9. 2012 izbriše iz imenika od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica.

Obveščamo vas, da se Andrej Soklič, od-
vetnik iz Celja, Ljub ljanska cesta 8, z dnem 
27. 10. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sam odrekel opravljanju odvetniškega po-
klica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne 
Andreja Sokliča je odvetnik Matej Grobelnik, 
Ljub ljanska cesta 8, Celje.

Obveščamo vas, da se Ivan Gorjup, od-
vetnik iz Maribora, Ulica škofa Maksimilijana 
Držečnika 11, z dnem 30. 12. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 

Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne 
odvetnika Ivana Gorjupa je Vesna Gorjup 
Zupančič, odvetnica iz Maribora, Ulica škofa 
Maksimilijana Držečnika 11.

III. Preselitve
Obveščamo vas, da Mojca Jeraj Wagner, 

odvetnica iz Radovljice, z dnem 1. 9. 2012 
preseli sedež pisarne z naslova Kranjska 
cesta 4, 4240 Radovljica, na novi naslov: 
Omersova 28, 1000 Ljub ljana, tel./faks 
083/898-670.

Obveščamo vas, da Miran Škrinjar, od-
vetnik iz Postojne, z dnem 1. 9. 2012 preseli 
sedež pisarne z naslova Kazarje 10, 6230 
Postojna, na novi naslov: Goriška cesta 25, 
5270 Ajdovščina, tel. 05/720-20-55, faks 
05/720-20-56, GSM: 041/611-150.

Obveščamo vas, da je Marko Puš, od-
vetnik iz Ljub ljane, preselil sedež pisarne 
z naslova Kersnikova 5, Ljub ljana, na novi 
naslov: Komenskega ulica 14, 1000 Ljub-
ljana, tel. 05/99-28-184, faks 05/99-28-576.

Obveščamo vas, da je Nina Zidar Kle-
menčič, odvetnica iz Ljub ljane, preselila se-
dež pisarne z naslova Dvorakova ulica 5, 
1000 Ljub ljana, na novi naslov: Slovenska 
cesta 54, 1000 Ljub ljana, tel. 01/239-22-00, 
faks 01/239-22-04.

Obveščamo vas, da Urša Chitrakar, od-
vetnica iz Ljub ljane, z dnem 1. 10. 2012 
preseli sedež pisarne z naslova Hribarjevo 
nabrežje 13, 1000 Ljub ljana, na novi na-
slov: Pražakova ulica 8, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/620-87-40, faks 01/620-87-41.

Obveščamo vas, da Matej Vovko, odve-
tnik iz Ljub ljane, z dnem 17. 9. 2012 preseli 
sedež pisarne z naslova Pot k sejmišču 30, 
Ljub ljana, na novi naslov: Dolenjska 242b, 
1000 Ljub ljana, tel./faks 01/425-27-89.

Obveščamo vas, da Tomaž Avsenik, 
odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 1. 10. 2012 
preseli sedež pisarne z naslova Linhar-
tova cesta 62, Ljub ljana, na novi naslov: 
Linhartova cesta 68, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/437-03-62, faks 01/437-01-13.

Obveščamo vas, da bo Dean Gončin, 
odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 1. 10. 2012 
preselil sedež pisarne z naslova Dunaj-
ska 5, Ljub ljana, na novi naslov: Mikloši-
čeva 13, 1000 Ljub ljana, tel. 01/434-07-21, 
faks 0590-81-22.

Obveščamo vas, da bo Aleš Kovač, 
odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 1. 10. 2012 
preselil sedež pisarne z naslova Dalmati-
nova 4, Ljub ljana, na novi naslov: Dalma-
tinova 5, 1000 Ljub ljana, tel. 01/230-76-86, 
faks 01/230-76-93.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da se na podlagi izpi-

ska iz matičnega registra o sklenjeni zakon-
ski zvezi Upravne enote Celje, z dne 28. 7. 
2012 spremeni priimek odvetnice Sabine 
Mešl iz Celja, Prešernova 6 (zaposlena pri 
odvetniku Ivanu Marovtu), v: Sabina Gom-
bač.

Obveščamo vas, da odvetnici Aleksandri 
Jeraj, rojeni 7. 6. 1979 v Ljub ljani, vpisani 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije z dnem 11. 1. 2011, z dnem 30. 9. 
2012 preneha delovno razmerje v Odvetni-
ški družbi Grobelnik o.p., d.o.o., Ljub ljana.

Odvetnica Aleksandra Jeraj je z dnem 
1. 10. 2012 zaposlena pri odvetniku Bo-
štjanu Verstovšku na naslovu: Ljub ljanska 
cesta 5a, 3000 Celje, tel. 03/600-46-90, 
GSM: 031/861-384, e-pošta: aleksandra.je-
raj@verstovsek.si.
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Obveščamo vas, da je firma odvetniške 
družbe: Odvetniška pisarna Mužina in par-
tnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljub-
ljana, spremenjena, in sicer se spremenje-
na firma glasi: Odvetniška pisarna Mužina, 
Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da Darja Vidic, rojena 
10. 1. 1956 v Celju, odvetnica iz Ljub ljane, 
Celovška cesta 30, z dnem 30. 9. 2012 pre-
neha opravljati odvetništvo kot odvetnica, 
zaposlena pri odvetniku Andreju Razdrihu.

Odvetnica Darja Vidic z dnem 1. 10. 2012 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samo-
stojna odvetnica na istem naslovu: Celovška 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, tel. 01/430-98-25, 
faks 01/430-98-29.

Obveščamo vas, da odvetnici Minki 
Alagič, Štefanova ulica 9, Ljub ljana, rojeni 
16. 6. 1979 v Mariboru, vpisani v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije 
z dnem 1. 8. 2011, z dnem 31. 7. 2012 pre-
neha delovno razmerje pri odvetnici Nadjuši 
Koželj iz Ljub ljane, Cigaletova 11.

Odvetnica Minka Alagič z dnem 1. 8. 2012 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samo-
stojna odvetnica na naslovu: Dalmatinova 
ulica 2, 1000 Ljub ljana, (GSM: 041/322-216, 
e-pošta: minka.alagic@ma-op.si).

Obveščamo vas, da Peter Rotar, rojen 
21. 3. 1982 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub-
ljane, Barjanska cesta 3, z dnem 31. 8. 2012 
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik 
zaposlen v Odvetniški pisarni Miro Senica in 
odvetniki, d.o.o., Ljub ljana.

Odvetnik Peter Rotar z dnem 1. 9. 2012 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samo-
stojni odvetnik na naslovu: Savska cesta 3, 
1000 Ljub ljana, GSM: 051/673-751, faks 
01/290-99-68.

Obveščamo vas, da Maja Marija Kun-
stelj, odvetnica iz Kranja, Stritarjeva ulica 6a, 
z dnem 31. 8. 2012 preneha opravljati odve-
tništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški 
družbi Ošabnik, Klofutar in partnerji, o.p., 
d.o.o., Stritarjeva ulica 6a, Kranj.

Odvetnica Maja Marija Kunstelj z dnem 
1. 9. 2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot 
samostojna odvetnica na naslovu: Ulica Mir-
ka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 05/90-29-300, 
GSM: 040/295-791, faks 05/90-29-301, 
e-mail: odvetnica.kunstelj@t-2.net.

Obveščamo vas, da je odvetnica Tanja 
Malovrh, rojena 30. 9. 1975 v Novem mestu, 
z dnem 15. 8. 2012 prenehala opravljati od-
vetništvo kot odvetnica, zaposlena v Odve-
tniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., 
Barjanska cesta 3, 1000 Ljub ljana, in se je 
z dnem 16. 8. 2012 zaposlila v odvetniški 
družbi Odvetniška pisarna Kaluža in Kastiv-
nik d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške 
družbe: Odvetniška pisarna Kaluža in Ka-
stivnik d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna, 
spremenjena, in sicer se spremenjena fir-
ma glasi: Odvetniška pisarna Malovrh, Ka-
stivnik, Kaluža d.o.o., Dunajska cesta 106, 
1000 Ljub ljana (tel. 01/323-77-80, faks 
01/323-77-81).

V. Družbe
Obveščamo vas, da je z dnem 1. 8. 2012 

pričela poslovati odvetniška družba Odvetni-
ška pisarna Kaluža in Kastivnik d.o.o., Novi 
trg 9, 6230 Postojna.

Obveščamo vas, da je odvetnik Mitja Ka-
stivnik, rojen 4. 8. 1980 v Slovenj Gradcu, 
z dnem 31. 7. 2012 prenehal opravljati od-
vetništvo kot odvetnik zaposlen pri odvetni-
ku Alešu Kaluži, Novi trg 9, 6230 Postojna, 

glede na to, da je pričela poslovati odvetni-
ška družba: Odvetniška pisarna Kaluža in 
Kastivnik d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna.

Odvetnik Mitja Kastivnik z dnem 1. 8. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetni-
ške pisarne Kaluža in Kastivnik d.o.o., Novi 
trg 9, 6230, Postojna.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 8. 2012 
preneha samostojno odvetništvo odvetnika 
Aleša Kaluže iz Postojne, Novi trg 9, gle-
de na to, da je pričela poslovati odvetni-
ška družba: Odvetniška pisarna Kaluža in 
Kastivnik d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna.

Odvetnik Aleš Kaluža z dnem 1. 9. 2012 
nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pi-
sarne Kaluža in Kastivnik d.o.o., Novi trg 9, 
6230 Postojna.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 8. 2012 
preneha samostojno odvetništvo odvetni-
ka Jožeta Kristana iz Kranja, Partizanska 
cesta 6, glede na to, da je pričela poslovati 
odvetniška družba: Advokatura, odv. Jože 
Kristan o.p. d.o.o., Partizanska cesta 6, 
4000 Kranj.

Odvetnik Jože Kristan z dnem 1. 9. 2012 
nadaljuje delo kot odvetnik odvetniške druž-
be Advokatura, odv. Jože Kristan o.p. d.o.o., 
Partizanska cesta 6, 4000 Kranj.

Obveščamo vas, da odvetnik Sergej 
Šuštar, rojen 31. 1. 1984 v Celju, z dnem 
30. 9. 2012 preneha opravljati odvetništvo 
kot odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni 
Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska 
cesta 3, 1000 Ljub ljana, glede na to, da je 
pričela poslovati odvetniška družba: Odve-
tniška pisarna Sergej Šuštar d.o.o., Praža-
kova ulica 10, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Sergej Šuštar z dnem 1. 10. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetni-
ške pisarne Sergej Šuštar d.o.o., Pražakova 
ulica 10, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da odvetnik Dean Ba-
bič, rojen 4. 10. 1980 v Kopru, z dnem 15. 9. 
2012 preneha opravljati odvetništvo kot od-
vetnik zaposlen v Odvetniški družbi Matoz, 
o.p., d.o.o., Pristaniška 43a, 6000 Koper, gle-
de na to, da je pričela poslovati odvetniška 
družba: Odvetniška družba Babič, Majerič, 
o.p., d.o.o., Kidričeva ulica 46, 6000 Koper.

Odvetnik Dean Babič z dnem 16. 9. 2012 
nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške druž-
be Babič, Majerič, o.p., d.o.o., Kidričeva 
ulica 46, 6000 Koper.

Obveščamo vas, da odvetnica Alen-
ka Majerič, rojena 10. 2. 1977 v Postojni, 
z dnem 15. 9. 2012 preneha opravljati odve-
tništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški 
družbi Matoz, o.p., d.o.o., Pristaniška 43a, 
6000 Koper, glede na to, da je pričela po-
slovati odvetniška družba: Odvetniška druž-
ba Babič, Majerič, o.p., d.o.o., Kidričeva 
ulica 46, 6000 Koper.

Odvetnica Alenka Majerič z dnem 16. 9. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnica Odve-
tniške družbe Babič, Majerič, o.p., d.o.o., 
Kidričeva ulica 46, 6000 Koper.

Obveščamo vas, da odvetnik Tomaž 
Lukman, rojen 11. 10. 1975 v Ljub ljani, 
z dnem 19. 9. 2012 preneha opravljati od-
vetništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški 
pisarni Matej Erjavec, d.o.o., Trg Osvobo-
dilne fronte 14, 1000 Ljub ljana, glede na to, 
da je pričela poslovati odvetniška družba 
Odvetniška družba Lukman o.p., d.o.o., Trg 
Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Tomaž Lukman z dnem 20. 9. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške 
družbe Lukman o.p., d.o.o., Trg Osvobodil-
ne fronte 14, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2012 
preneha samostojno odvetništvo odve-
tnika Sama Heriča iz Ljub ljane, Tržaška 
cesta 118, glede na to, da je pričela poslo-
vati odvetniška družba: Odvetniška druž-
ba Herič, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 165, 
1000 Ljub ljana.

Odvetnik Samo Herič z dnem 1. 10. 2012 
nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške druž-
be Herič, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 165, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je z dnem 1. 9. 2012 
pričela poslovati odvetniška družba: Odve-
tniška družba mag. Kerčmar o.p., d.o.o., 
Ulica XXX. divizije 21, 5000 Nova Gorica.

Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 2012/166 Ob-4570/12
Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 De-

strnik na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in orga-
nizatorja javnega zbiranja ponudb: Obči-
na Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, 
tel. 02/761-92-50, faks 02/761-92-52, e-po-
šta: obcina.destrnik@destrnik.si.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
2.1. Nepremičnine:
parc. št. 373/1 stavbno zemljišče s stav-

biščem (poslovna stavba – prodaja se le del, 
ki je v lastništvu Občine Destrnik), k.o. Vin-
tarovci, v skupni izmeri 332,96 m2 poslovne 
stavbe (lastništvo Občine Destrnik – objekt 
je v solastništvu s Pošto Slovenije d.o.o., 
Občina Destrnik je lastnica v deležu do 6/7, 
Pošta Slovenije d.o.o. je lastnica v deležu 
do 1/7), zraven se prodaja tudi stavbno ze-
mljišče, v izmeri 502 m2, izhodiščna cena je 
195.205,00 EUR;

parc. št. *88/1 in 872/2 stavba, dvori-
šče in travnik, k.o. Jiršovci, v skupni izmeri 
1185 m2, izhodiščna cena 21.075,00 EUR.

Navedena izhodiščna cena ne vključuje 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

2.2. Nepremičnine:
parc. št. 415/2 in 416/6, nezazidano 

stavbno zemljišče v skupni izmeri 82 m2, k.o. 
Janežovci, izhodiščna cena 2.870,00 EUR;

parc. št. 397, 398, 399, 401, 402, 403, 
407/1, 407/2, 408 in 409, kmetijsko, goz-
dno in nezazidano stavbno zemljišče, k.o. 
Destrnik v skupni izmeri 8201 m2 in parc. 
št. 144, kmetijsko zemljišče, k.o. Svetinci 
v skupni izmeri 1208 m2, izhodiščna cena 
91.682,60 EUR;

parc. št. *12/1, nezazidano stavbno ze-
mljišče, k.o. Drstelja v skupni izmeri 115 m2, 
izhodiščna cena 115,00 EUR.

Navedena izhodiščna cena ne vključuje 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

2.3. Nepremičnine:
parc. št. 50/1, 50/2 in 51/2, kmetij-

sko in gozdno zemljišče, k.o. Destrnik 
v skupni izmeri 3646 m2, izhodiščna cena 
2.632,52 EUR;

parc. št. 570, gozdno zemljišče, k.o. Sta-
vešinci, v izmeri 5751 m2, izhodiščna cena 
4.888,35 EUR;

parc. št. 878, kmetijsko zemljišče, k.o. 
Stavešinci, v izmeri 2450 m2, izhodiščna 
cena 3.185,00 EUR.



Stran 2416 / Št. 80 / 26. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Navedena izhodiščna cena ne vključuje 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je pro-

daja zgoraj navedenih nepremičnin. Nepre-
mičnine se prodajo po načelu »videno – ku-
pljeno« in so proste vseh bremen.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki 
bo podal najugodnejšo ponudbo – ponudil 
najvišjo ceno.

Kupec plača davek na dodano vre-
dnost/davek na promet nepremičnin in nosi 
vse stroške v zvezi s prenosom lastništva.

Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu 
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbe. 
V nasprotnem primeru se šteje, da je od 
nakupa odstopil, Občina Destrnik pa zadr-
ži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi 
drug najugodnejši ponudnik.

Prodajalec bo izstavil račun za plačilo 
kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri 
čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina 
pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati 
v roku tridesetih dneh od podpisa prodajne 
pogodbe.

Vplačana varščina se kupcu vračuna 
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brez-
obrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugo-
dnejšega ponudnika.

Župan oziroma imenovana komisija s so-
glasjem župana lahko ustavi začeti postopek 
razpolaganja do sklenitve pravnega posla.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

Ponudbo lahko podajo domače ali tuje 
fizične ali pravne osebe pod pogojem, da 
so državljani Republike Slovenije ali dru-
ge države članice Evropske unije oziroma 
imajo sedež v državi članici Evropske uni-
je. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom 
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega 
dokumenta, iz katerega je razviden podatek 
o državljanstvu (potni list, osebna izkazni-
ca). Sedež pravne osebe se izkazuje z iz-
pisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 
30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo 
potrdilo o vpisu v register Slovenije (z izpi-
som iz AJPES-a).

Ponudnik je dolžan vplačati varšči-
no v višini 10 % ponujene cene na tran-
sakcijski račun Občine Destrnik številka: 
01218-0100016674, odprt pri Banki Slove-
nije.

5. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati na-

slednje sestavine:
– podatki o ponudniku, z dokazili: doka-

zilo o državljanstvu za fizične osebe, izpisek 
iz poslovnega registra Slovenije za pravne 
osebe, priglasitveni list za samostojne pod-
jetnike,

– ponudba, s ponujeno ceno, ki ne sme 
biti nižja od izhodiščne,

– izjava o sprejemu pogojev javnega zbi-
ranja ponudb,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od ponujene cene,

– številko transakcijskega računa ponu-
dnika (zaradi vračila varščine).

Ponudba se bo štela za pravočasno, če 
bo predložena prodajalcu najkasneje do 
26. 11. 2012 do 14. ure, v sprejemni pisarni 
Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destr-
nik. Ponudba mora biti v zaprti kuverti, na 
kateri mora biti vidno označen naslov pro-
dajalca in pripis, če se prijavlja pod točko:

2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine 1-2012«,

2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine 2-2012«,

2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine 3-2012«.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe 
v torek, dne 27. 11. 2012 ob 12. uri, v pro-
storih sejne sobe Občine Destrnik, Vintarov-
ci 50, 2253 Destrnik. O odpiranju ponudb se 
sestavi zapisnik.

b) Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati z osebnim dokumentom oziroma 
pooblastilom ponudnika.

c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, 
za katerega bo imenovana komisija ugotovi-
la, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo 
s sklepom župana izbran za najugodnejše-
ga ponudnika.

d) S ponudniki, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev), bo 
prodajalec opravil dodatna pogajanja.

e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni najkasneje 
v 15 dneh od datuma odpiranja.

f) Občina Destrnik lahko do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi po-
stopek prodaje, ne da bi za to navedla ra-
zloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli 
odškodnine.

7. Rok za predložitev ponudbe
Ponudnike svoje pisne ponudbe za na-

kup nepremičnin pošljejo po pošti s pripo-
ročeno pošiljko na naslov Občina Destr-
nik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik ali odda-
jo v sprejemni pisarni Občine Destrnik, do 
26. 11. 2012 do 14. ure. Zaprta ovojnica 
mora biti označena s pripisom, če se prija-
vlja pod točko:

2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine 1-2012«,

2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine 2-2012«,

2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine 3-2012«.

Na ovojnici mora biti naveden naziv ozi-
roma ime ponudnika.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki 
bodo do roka prispele na prodajalčev naslov 
oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane 
na pošti kot priporočena pošiljka.

8. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim 

zbiranjem ponudb v času razpisa lahko za-
interesirani ponudniki dobijo na Občini De-
strnik pri Sonji Mahorič, tel. 02/761-92-58 ali 
e-naslov: sonja.mahoric@destrnik.si.

Ogled nepremičnin je mogoče ob pred-
hodni najavi na tel. 02/761-92-59 (Anton 
Kovačec) ali e-naslov: anton.kovacec@de-
strnik.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb za 
prodajo nepremičnin je objavljeno na sple-
tni strani Občine Destrnik: http://www.de-
strnik.si, v pisni obliki pa ponudniki lahko 
prevzamejo tudi v sprejemni pisarni občine.

Občina Destrnik

Št. 3.1.-1029/2012 Ob-4571/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju 

s stvarnim premoženjem – 1 Slovenske že-
leznice – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvor-
ska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k nakupu 
premičnin: neuporabnega materiala, odpa-
dno železo.

Vrsta posla: neuporabnega materiala.

Lokacija:
– SŽ – VIT Ljub ljana, Pro izvodnja Do-

bova,
– SŽ – VIT Ljub ljana, Pro izvodnja Ptuj.
Predmet prodaje obsega: ca. 80 t neu-

porabnih kolesnih dvojic z ležajnimi ohišji in 
neuporabnih monoblokov, odpadno železo.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje 
znaša: 19.200,00 EUR.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 
8. 11. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe: 
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub-
ljana, Področje za nabavo (sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo na-
vedene v navodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh 
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za 
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi doda-
tna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje 
in v skladu s tem navodilom v 13 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. 
Zahtevo za prevzem navodila so ponudni-
ki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, 
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po fa-
ksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: 
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije 
na tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice –  
Tovorni promet, d.o.o.

Št. 161/2012 Ob-4577/12
Naročnik: RS, MDDSZ, Kotnikova 

ulica 28, Ljub ljana, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo treh nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnih po-
nudb: RS, MDDSZ, Kotnikova ulica 28, Ljub-
ljana. Postopek javnega odpiranja ponudb 
vodi Komisija CUDV Dobrna za izvedbo 
pravilnega in zakonitega postopka prodaje 
državnega premoženja – pristojna komisija.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega premoženja (dveh stanovanj na naslo-
vu Dobrna 6, Dobrna in enega stanovanja 
na Dobrna 7a, Dobrna).

3. Opis predmeta prodaje
Stanovanje (zasedeno), št. 6.E, v izme-

ri 53,52 m2, v stanovanjski stavbi, na na-
slovu Dobrna 6, 3204 Dobrna, leto izgra-
dnje 1860. Stanovanje se nahaja v 1. nad-
stropju. Stanovanje je vpisano v ZK vložek 
št. 280/7, k.o. Dobrna. Izhodiščna cena je 
14.400,00 EUR.

Stanovanje (zasedeno), št. 7.E, v izme-
ri 41,23 m2, v stanovanjski stavbi, na na-
slovu Dobrna 6, 3204 Dobrna, leto izgra-
dnje 1860. Stanovanje se nahaja v man-
sardi. Stanovanje je vpisano v ZK vložek 
št. 280/8, k.o. Dobrna. Izhodiščna cena je 
10.400,00 EUR.

Stanovanje – garsonjera (zasedeno), 
št. 9.E, v izmeri 20,92 m2, v stanovanjski 
stavbi, na naslovu Dobrna 7a, 3204 Dobrna, 
leto izgradnje 1979. Stanovanje se nahaja 
v mansardi. Stanovanje je vpisano v ZK 
vložek št. 812/10, k.o. Dobrna. Izhodiščna 
cena je 10.078,00 EUR.

Vsa stanovanja so zasedena z najemni-
ki, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe 
za nedoločen čas in za neprofitno najemni-
no. Zemljiško knjižna stanja so urejena, vo-
dena pri Okrajnem sodišču v Celju. Naje-
mniki lahko uveljavljajo predkupno pravico. 
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Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe 
vstopi v obstoječ pravni položaj najemoda-
jalca.

4. Ogled nepremičnine: ogled nepremič-
nin je možen, potrebno ga je napovedati na 
03/780-10-16. Za vse dodatne informacije 
v zvezi s prodajo lahko interesenti pokličejo 
vsak delavnik med 14. in 15. uro.

5. Pogoji prodaje: Nepremičnina bo pro-
dana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo 
izbrala pristojna komisija oziroma najemni-
ku, ki bo uveljavil predkupno pravico.

Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
Predviden rok za sklenitev pogodb o pro-

daji nepremičnine je v aprilu 2013 oziroma 
po sprejetju Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem države za leto 2013.

Pogodba o prodaji nepremičnine bo vse-
bovala določilo o odkupni pravici v korist 
države v primeru, če bo ponudnik opravil 
nakup nepremičnine z namenom njene ka-
snejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Izbrani ponudnik bo moral skleniti po-
godbo o prodaji nepremičnine v roku 15 dni 
po prejemu obvestila o opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika oziroma po po-
teku roka za uveljavitev predkupne pravice. 
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od 
nakupa odstopil in ima RS pravico zadržati 
vplačano varščino.

Kupnina se plača na transakcij-
ski račun: 01100-6300109972, sklic: 18 
26115-7200013-78732013. Položena varšči-
na se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne 
vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec.

Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena 
sestavina pogodbe o prodaji nepremičnine. 
Če izbrani ponudnik v roku ne sklene po-
godbe in je krivda na njegovi strani oziroma 
odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača 
v dogovorjenem roku, ima prodajalec pra-
vico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti 
že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka 
za izpolnitev in zadržati plačano varščino.

Nepremičnina preide v last kupca po pla-
čilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest 
pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 
ZK dovolilo prodajalec izstavi po plačilu ce-
lotne kupnine.

V primeru, da bo za ponudbo iste nepre-
mičnine več ponudnikov podalo ponudbo 
v enaki višini, se bo med ponudniki opra-
vila javna dražba takoj po odpiranju po-
nudb. Najmanjši dvig ponudbene cene zna-
ša 500,00 EUR.

6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stano-
vanja na podlagi javne ponudbe

Ponudbe lahko predložijo fizične in prav-
ne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo 
s plačilom varščine v višini 10 % od izhodišč-
ne cene stanovanja, in sicer v višini:

– 1.440,00 EUR za stanovanje št. 6.E, 
(53,52 m2),

– 1.040,00 EUR za stanovanje št. 7.E, 
(41,23 m2),

– 1.007,80 EUR za stanovanje št. 9.E, 
(20,92 m2),

vse na transakcijski ra-
čun: 01100-6300109972, sklic: 18 
26115-7200013-78732013.

Pisna ponudba mora vsebovati naziv 
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko 
številko, navedbo nepremičnin, za katero 
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka, 
nadstropje in št. stanovanja), in ponujeni 
znesek.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo 

celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna) za primer vračila varščine,

– dokazilo, da ima ponudnik pravico pri-
dobiti nepremičnino v RS (kopija osebne 
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno 
številko – oziroma izpis iz ustreznega re-
gistra in davčno številko oziroma ID št. za 
DDV – pravne osebe in s.p. ipd.),

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj 
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo 
institucije v njegovi državi, enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in mate-
rialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne 
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora pri-
ložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdila za slovenske pravne 
osebe, kolikor takega potrdila ne more pri-
dobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mese-
cih ni imel blokiranega TRR),

– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, 
če je oseba zastopnik,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema 
razpisne pogoje.

7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pri-

spele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne 
odpiraj – javno zbiranje ponudb – Dobrna 6, 
7a«, na naslov CUDV Dobrna, Lokovina 
13a, do 12. 3. 2013 do 10. ure. Na sprednji 
strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov ponudnika.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodišč-
no ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki 
oziroma predkupni upravičenci bodo o od-
ločitvi pristojne komisije obveščeni v 8 dneh 
po izbiri. Ponudniku, ki ni bil izbran za naj-
ugodnejšega ponudnika, bo varščina brez 
obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

8. Ustavitev postopka: pristojna komisija 
si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje 
ustavi vse do sklenitve pravnega posla.

9. Pravila javnega zbiranja ponudb: jav-
no zbiranje ponudb se izvaja v skladu z zgo-
raj navedeno zakonodajo. Odpiranje prispe-
lih ponudb izvaja pristojna komisija.

10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 12. 3. 
2013, ob 13. uri, lahko pristopi vsak po-
nudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je 
pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo 
potekalo v sejni sobi, v 1. nadstropju, Loko-
vina 13a, 3204 Dobrna.

Ministrstvo za delo,  
družino in socialne zadeve

 Ob-4590/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – 
ZBR-UPB 2), objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo 

nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, tele-
faks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
1. a) Odprodaja stavbnega zemljišča in 

kovinskega rezervoarja.
b) Kraj: Ravne na Koroškem, Koroška 

cesta 14.
c) Vrsta nepremičnine: stavbno zemlji-

šče, v izmeri 320 m2 in 1.000 m3 kovinski 
rezervoar, ki ni v funkciji.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sis-
temu videno–kupljeno. Predpisane davčne 
dajatve na promet nepremičnin in stroške 
prepisa plača kupec.

Izhodiščna cena je 12.100,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, 

ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni 

v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne 

izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-

godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da 
odstopa od pogodbe. V tem primeru se var-
ščina ne vrača.

5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan pla-

čati kupnino ob podpisu pogodbe na tran-
sakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 
29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Višina varščine:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti varščino v višini 10 % izhodišč-
ne cene na transakcijski račun pri UniCredit 
Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, 
varščina vrne v roku osem dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen 
po predhodnem dogovoru z Alojzijem Čer-
netom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti 

do 15. 11. 2012 do 12 ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup 

stavbnega zemljišča in kovinskega rezervo-
arja na Ravnah – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih po-

nudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov,
– pooblastilo osebi za zastopanje na od-

piranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik 

fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno pred -

ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije 
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 
odpiranje ponudb bo dne 15. 11. 2012 ob 
12.15, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Za-
vodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

Št. 478-0159/2012/2 Ob-4596/12
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 

Tolmin, na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 48. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Tretje 
dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Tolmin za leto 2012, 
ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel 
na 19. seji dne 25. 9. 2012, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnih prostorov 

v k.o. 2247 – Poljubinj
I. Opis predmeta oddaje v najem ter viši-

na izhodiščne najemnine
Predmet oddaje v najem so poslovni pro-

stori, ki se nahajajo v pritlični poslovni stav-
bi, stoječi na zemljišču s parc. št. 154/7, k.o. 
Poljubinj, na naslovu Poljubinj št. 90 (bivša 
cestna baza), in sicer:

1. pisarne z wc-jem – v skupni izme-
ri 65,92 m2 neto površine;

2. pisarne z wc-jem – v skupni 26,68 m2 
neto površine;

3. delavnica – v skupni izmeri 22,79 m2 
neto površine;

4. skladišče – v skupni izmeri 28,60 m2 
neto površine;

ter lopo, stoječo na zemljišču s parc. 
št. 154/7, k.o. Poljubinj, s površino 123,5 m2.

Glede na to, da so vsi objekti, ki so pred-
met oddaje v najem, stoječi na zemljišču 
s parc. št. 154/7, k.o. Poljubinj, uporabniki 
teh objektov del tega zemljišča, ki v nara-
vi predstavlja dvorišče k objektom, upora-
bljajo kot skupno površino.

Višina izhodiščne mesečne najemnine 
znaša za pisarne z WC, s površino 65,92 m2 
329,60 EUR, za pisarne z WC, s površi-
no 26,68 m2 133,40 EUR, za delavni-
co 68,37 EUR, za skladišče 28,60 EUR ter 
za lopo 49,40 EUR.

Pisarne se v primeru, da ni interesenta 
za najem pisarn v kompletu, kot je nave-
deno zgoraj, lahko odda v najem tudi po-
samezno, s souporabo wc-ja, pri čemer je 
v tem primeru izhodiščna cena mesečne 
najemnine 7 EUR/m2.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

Ponudbe lahko predložijo fizične in prav-
ne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo 
s plačilom varščine v višini ene izhodiščne 
mesečne najemnine za prostor oziroma pro-
store, za katere so podali svojo ponudbo, na 
TRR Občine Tolmin št. 01328-0100014970, 
z navedbo »Varščina za najem«.

Ponudnik mora predložiti popolno po-
nudbo. Ponudba je popolna, če je pisna, 
v slovenskem jeziku ter vsebuje izpolnjeno 
razpisno dokumentacijo in naslednje prilo-
ge:

– izjave in potrdila: ponudniki predloži-
jo naslednje podpisane in žigosane izjave: 
Prijavni obrazec, Izjava o ponujeni višini 
mesečne najemnine za določen prostor 
oziroma prostore, ki ne sme biti nižja od iz-
hodiščne cene, Izjava o vezanosti na dano 
ponudbo do dne 31. 12. 2012, Izjava o iz-
polnjevanju in sprejemanju pogojev javnega 
zbiranja ponudb;

– potrdilo o plačilu varščine;
– parafiran vzorec najemne pogodbe.
Plačilo varščine pred začetkom odpiranja 

ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. 
Neizbranim ponudnikom najemodajalec var-
ščino vrne brez obresti po končanem po-
stopku javnega zbiranja ponudb, in sicer 
najkasneje v roku 5 dni od dneva izbire 
najboljšega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora podpisati po-
godbo ter jo podpisano in žigosano vrniti 
najemodajalcu najkasneje v roku 5 dni od 
prejema poziva najemodajalca. Če izbrani 
ponudnik ne podpiše pogodbe v določenem 
roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, 
lahko najemodajalec podaljša rok za skle-
nitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni 

ali pa zadrži njegovo varščino, prav tako pa 
si najemodajalec pridržuje pravico povabiti 
k podpisu pogodbe drugega najugodnejše-
ga ponudnika.

Župan lahko predmetni postopek zbira-
nja ponudb kadarkoli v času do sklenitve 
najemne pogodbe ustavi.

Ponudnik lahko dokumente, ki so sestav-
ni del ponudbene dokumentacije, predloži 
v fotokopijah, razen podpisanih izjav in pa-
rafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih po-
nudnik predloži v originalu. Najemodajalec 
ima pravico zahtevati vpogled v originalne 
dokumente.

III. Pogoji najema
Vsi prostori se oddajajo za določen čas 

do 31. 12. 2013, z možnostjo podaljšanja.
Izbrani najemnik je dolžan poleg naje-

mnine plačevati tudi obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča, stroške 
zavarovanj in morebitne druge stroške, za 
katere se stranki dogovorita z najemno po-
godbo.

Izbrani najemnik ni upravičen do povr-
nitve kakršnihkoli vlaganj niti ne pridobi ka-
kršnihkoli pravic na podlagi vlaganj, niti ni 
upravičen kakršnihkoli ne/potrebnih vlaganj 
zahtevati od najemodajalke.

Izbrani najemnik je dolžan plačevati na-
jemnino po pogodbi najkasneje do 10. v me-
secu za tekoči mesec. Plačana varščina se 
najemniku všteje v prvo mesečno najemni-
no. Plačilo najemnin v roku je bistvena se-
stavina pravnega posla. Najemna pogodba 
je avtomatično razdrta, če najemnik naje-
mnin ne plačuje v navedenem in pogodbeno 
dogovorjenem roku.

IV. Postopek izbire ponudnika
Postopek zbiranja ponudb vodi komisija, 

ki jo imenuje župan.
Odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 

dne 20. 11. 2012.
Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne 

bodo vsebovale vseh ponudbenih elemen-
tov, komisija izloči iz postopka.

Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo 
vse elemente, imajo pa pomanjkljivo doku-
mentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za 
dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene 
v roku, se izločijo iz postopka.

Najemna pogodba oziroma pogodbe se 
bodo sklenile z najugodnejšim oziroma naj-
ugodnejšimi ponudniki.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni od dneva javnega 
odpiranja ponudb.

Rok vezanosti na ponudbo: do dneva 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom 
oziroma do dne 31. 12. 2012.

Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi 
z izvedbo postopka javnega zbiranja po-
nudb uporabljajo določbe Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

V. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjeva-
nju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najviš-
jo najemnino nad izhodiščno ceno oziroma 
v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj 
ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Ne gle-
de na navedeno pa bo pri izbiri v vsakem 
primeru imel prednost ponudnik, ki bi na-
jel večjo površino nepremičnin, oddajanih 
v najem, glede na ostale ponudnike, in bo 
tako skupna cena najema višja, četudi bo 
cena za m2 najetega prostora nekoliko niž-

ja od cene najboljšega oziroma najboljših 
ponudnikov, vendar ne nižja od izhodiščne 
cene.

Če je med prejetimi ponudniki več naju-
godnejših ponudnikov, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

VI. Način oddaje javne ponudbe in rok
Ponudba, ki jo je potrebno oddati na 

obrazcih razpisne dokumentacije, mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila. Ponudba mora biti označena na 
naslovni strani z »Ne odpiraj – ponudba 
za najem«, na hrbtni strani pa z navedbo 
ponudnika in njegovega naslova. Ponudba 
se pošlje ali osebno odda na naslov Občina 
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo 
ponudb je vključno do dne 19. 11. 2012 do 
12. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, 
ki bo najkasneje do dne 19. 11. 2012 do 
12. ure, prispela po pošti oziroma bo oseb-
no oddana na naslov Občina Tolmin, Ulica 
padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Prepozne po-
nudbe bodo izločene iz postopka.

VII. Dodatne informacije in ogled nepre-
mičnin

Vsa pojasnila in natančnejše informacije 
glede nepremičnin, ki so predmet oddaje 
v najem, ter dokumentacijo in obrazce je 
možno pridobiti na sedežu občinske upra-
ve v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, pri Sanji 
Sivec Levpušček vsak delovni dan od 10. 
do 12. ure. Ogled nepremičnin je možen na 
podlagi predhodnega dogovora.

Razpisna dokumentacija in obrazci so 
na voljo tudi na spletni strani Občine Tolmin, 
http://www.tolmin.si/.

Občina Tolmin

Št. 138/12 Ob-4600/12
Zavod za turizem in šport v občini Ka-

mnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, ki ga za-
stopa v.d. direktorice Urška Kolar (v na-
daljevanju: Zavod), na podlagi Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnostih 
(Uradni list RS, št. 34/11), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nogometnega igrišča 

s pripadajočim objektom v najem
1. Predmet oddaje
Predmet oddaje v najem z javnim zbira-

njem ponudb je:
– del nepremičnine s parc. št. 168/1, k.o. 

1898 – Mekinje (kot je označeno na skici iz 
razpisne dokumentacije).

Skupna površina vključuje najem:
– površine, na katerih se nahaja nogo-

metno igrišče ter atletska steza in pripadajo-
či objekt, v katerem se nahajajo garderobe.

Vsa dodatna pojasnila lahko zainte-
resirani ponudniki dobijo na Zavodu za 
turizem in šport v občini Kamnik, od po-
nedeljka do petka, med 9. in 15. uro, ali 
po tel. 031/344-319, pri odgovornemu za 
šport Gregi Zoretu, ki je pooblaščen za 
vodenje predmetnega postopka. Ogled ne-
premičnine, ki se daje v najem, je možen 
ob predhodnem dogovoru.
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2. Višina izhodiščne najemnine in traja-
nje najema

Izklicna cena letne najemnine je 
1.000,00 EUR. V izklicni ceni niso zajeti 
obratovalni stroški in stroški rednega vzdr-
ževanja, ki jih nosi najemnik.

Nepremičnina se odda v najem za dolo-
čen čas, in sicer za obdobje od 1. 1. 2013 
do 31. 12. 2017. Čas najema se lahko po-
daljša z aneksom k pogodbi, če se ugotovi, 
da se s tem zasleduje načelo gospodarnosti 
ravnanja s stvarnim premoženjem in je tako 
zagotovljena optimalna ekonomska izkori-
ščenost premoženja.

3. Pogoji najema
Ponudnik mora v odprtem razpisnem 

roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene na naslov: Zavod za turizem in šport 
v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, 
TRR št. SI56 0124 3603 0215 015, odprt pri 
banki UJP Ljub ljana, s pripisom »vplačilo 
varščine«. Izbranemu ponudniku se bo var-
ščina poračunala z najemnino, ostalim pa 
bo vrnjena v 15 dneh po opravljeni izbiri na 
pripisan TRR ponudnika.

Najemnina se poravna v 30 dneh po 
izstavitvi računa na transakcijski račun za-
voda št. SI56 0124 3603 0215 015, odprt 
pri banki UJP Ljub ljana. Plačilo najemnine 
v določenem roku je bistvena sestavina na-
jemne pogodbe, če najemnik ne poravna 
najemnine v določenem roku, se šteje po-
godba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški prido-
bivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje 
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi 
stroški obratovanja in vzdrževanja ter stroški 
zavarovanj so breme najemnika.

4. Vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno in jo 

bo pooblaščena oseba obravnavala, mora 
biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s pri-
logami, kot sledi:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opi-
som ponudbe glede na merila ocenjevanja;

– izpisek iz sodnega registra oziroma za 
s.p. izpisek iz AJPES-a, ožigosan in podpi-
san s strani ponudnika;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev 
– Priloga 1;

– podpisan vzorec pogodbe – Priloga 2;
– izjava o poravnanih obveznostih – Pri-

loga 3;
– dokazilo o vplačani varščini.
Vsi obrazci so dostopni na spletni strani 

www.kamnik-tourism.si.
5. Rok in način oddaje ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega 
razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slo-
venskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po 
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Za-
vod za turizem in šport v občini Kamnik, 
Glavni trg 2, 1240 Kamnik, ali osebno, 
v sprejemno pisarno Zavoda za turizem in 
šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1240 
Kamnik. Ponudbe morajo biti v zaprti ovoj-
nici z oznako »Javno zbiranje ponudb No-
gometno igrišče – Ne odpiraj«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov ponudnika. Ponudba se bo štela za 
pravočasno, če bo prispela ali bo vročena 
najkasneje dne 12. 11. 2012, do 10. ure.

Ponudbe pod izklicno ceno, nepopolne 
ponudbe in prijave ponudnikov, ki imajo 
do zavoda neporavnane obveznosti, bodo 

izločene. Ponudbe morajo biti veljavne do 
vključno 30 dni od dneva zaključka razpi-
snega roka.

Nepravočasne in nepravilno označene 
ponudbe bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene 
ponudniku.

6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele po-

nudbe bo obravnavala s strani predstojnika 
upravljavca pristojna oseba.

Javno odpiranje ponudb se bo opravi-
lo dne 12. 11. 2012 ob 11. uri, v prostorih 
Zavoda za turizem in šport v občini Ka-
mnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik. Ponudbe 
se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem 
redu, po katerem so bile predložene.

7. Merila za ocenitev ponudb
Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-

dnika je najvišja ponujena letna najemnina 
za predmet oddaje.

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran 
ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje 
in ponudil najvišjo letno najemnino. V pri-
meru, če bi dva ali več ponudnikov ponudili 
enako najemnino, pooblaščena oseba pozo-
ve ponudnike na pogajanja.

8. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni organ po prejemu zapisnika 

pooblaščene osebe izda odločbo o izboru 
najemnika, ki jo vroči vsem ponudnikom. 
Ponudniki bodo z odločbo o izbiri obveščeni 
najkasneje v roku 15 dni.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena 
najemna pogodba najpozneje v petnajstih 
dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponu-
dnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
zavod rok za sklenitev pogodbe podaljša za 
15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše po-
godbe niti v podaljšanem roku, zavod zadrži 
njegovo varščino in sklene pogodbo z nasle-
dnjim najugodnejšim ponudnikom.

9. Drugi pogoji javnega razpisa
Zavod si pridržuje pravico, da ustavi po-

stopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve 
pravnega posla brez obrazložitve in odško-
dninske odgovornosti.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izklicna cena, je javno 
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem 
javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudni-
ke v osmih dneh od obravnavanja prispelih 
ponudb.

Razpisna dokumentacija je od dneva 
objave do izteka roka za oddajo ponudb 
dosegljiva na spletni strani zavoda, www.
kamnik-tourism.si, zainteresirani ponudniki 
pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo 
tudi v pisarni zavoda. Razpisna dokumen-
tacija je brezplačna.

Zavod za turizem in šport  
v občini Kamnik

 Ob-4630/12
Na osnovi sklepa št. 3. skupščine družbe 

Janus d.d., z dne 22. 5. 2012, likvidacijska 
upravitelja objavljata

javno zbiranje ponudb
za nakup terjatev družbe Janus d.d. – 

v likvidaciji, Cankarjeva ulica 6, Maribor
do naslednjih podjetij:
a. Novus d.o.o. za trgovinu, turizam 

i usluge, Pakoštane, Kozarica, Obala Pe-
tra Krešimira b.b., v nominalni vredno-
sti 1,695.433,41 EUR,

b. Janus d.o.o. za nekretnine, Zadar, 
Nikole Tesle b.b., v nominalni vrednosti 
733.620,49 EUR,

c. Apartmani Drago d.o.o. za turizam, 
ugostiteljstvo i trgovinu, Pakoštane, Koza-
rica, v nominalni vrednosti 54.601,13 EUR.

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Ponudba mora vsebovati naslednje 

elemente:
a) ceno,
b) rok plačila,
c) način plačila kupnine,
d) rok veljavnosti ne sme biti krajši od 

60 dni.
2. Na razpisu lahko sodelujejo domače 

ali tuje pravne in fizične osebe.
3. Za pravočasne se bodo upoštevale 

ponudbe, ki prispejo na sedež Janus d.d. 
– v likvidaciji, Cankarjeva ulica 6, 2000 Ma-
ribor, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom 
»Terjatve Janus d.d. – v likvidaciji – Ne 
odpiraj!«, najpozneje do 26. 11. 2012, do 
12. ure.

4. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni 
zavezan skleniti pogodbe o prodaji terjatev 
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.

5. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo po-
godbe plača kupec.

6. Zainteresiranim ponudnikom bodo 
po predhodnem dogovoru na voljo podat-
ki in dokumentacija o terjatvah do podjetij. 
Kontaktni podatki: e-mail: janus & triera.net, 
tel. 02/250-00-18, faks 02/250-00-19.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izboru 
najugodnejšega ponudnika po zaključku 
postopka.

Likvidacijska upravitelja družbe  
Janus d.d. – v likvidaciji

 Ob-4631/12
Na osnovi sklepa št. 3. skupščine družbe 

Janus d.d., z dne 22. 5. 2012, likvidacijska 
upravitelja družbe Janus d.d. – v likvidaciji, 
Cankarjeva ulica 6, Maribor objavljata

javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe »Paloma«, d.d., 

Sladki vrh
1. Predmet prodaje je 37.010 navadnih 

kosovnih delnic serije G družbe Paloma 
d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, matična 
številka 5034639, z oznako PSTG, katerih 
imetnica je družba Janus d.d. – v likvida-
ciji. Delnice, ki so predmet prodaje, pred-
stavljajo 1,09 % vseh izdanih delnic družbe 
Paloma d.d.

2. Ponudba za nakup 37.010 delnic druž-
be Paloma d.d. mora vsebovati naslednje 
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij 
za izbor najugodnejšega ponudnika:

a) ponujeno ceno,
b) plačilo kupnine najkasneje v roku 8 dni 

od sklenitve pogodbe o prodaji 37.010 del-
nic z oznako PSTG,

c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti 
krajši od 30 dni od poteka roka za oddajo 
ponudbe,

d) prenos delnic – prodajalec izda nalog 
za prenos delnic na kupca v KDD po preje-
mu plačila celotne kupnine.

Ponudba mora biti brezpogojna.
Ponudba se lahko nanaša le na odkup 

celotnega paketa delnic družbe Paloma d.d.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače 

ali tuje pravne in fizične osebe.
4. Za pravočasne se bodo upoštevale 

ponudbe, ki prispejo na sedež Janus d.d. 
– v likvidaciji, Cankarjeva ulica 6, 2000 Ma-
ribor, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom 
»Nakup delnic Paloma – Ne odpiraj!«, naj-
pozneje do 26. 11. 2012, do 12. ure.
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5. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni 
zavezan skleniti pogodbe o prodaji terjatev 
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.

6. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo in re-
alizacijo pogodbe plača kupec.

7. Zainteresiranim ponudnikom bodo 
po predhodnem dogovoru na voljo dodatni 
podatki.

Kontakt: e-mail: janus&triera.net, 
tel. 02/250-00-18, faks 02/250-00-19.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izboru 
najugodnejšega ponudnika po zaključku 
postopka.

Likvidacijska upravitelja družbe  
Janus d.d. – v likvidaciji
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 Ob-4573/12
Na podlagi sklepa skupščine družbe CI-

MOS d.d. z dne 1. 10. 2012 o povečanju 
osnovnega kapitala družbe z denarnimi 
vložki, z izdajo največ 5.272.080 kosov-
nih imenskih zbirnih (kumulativnih) pred-
nostnih delnic brez glasovalne pravice, po 
emisijski vrednosti 5 evrov za eno delnico, 
družba CIMOS d.d. obvešča delničarje, da 
je Agencija za trg vrednostnih papirjev po-
trdila prospekt in dodatek k prospektu za 
ponudbo novih prednostnih delnic družbe 
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija jav-
nosti, dne 10. 10. 2012 pa je bil v sodni 
register z opr. št. Srg 2012/40259 vpisan 
navedeni sklep skupščine družbe o pove-
čanju osnovnega kapitala.

Na podlagi sklepa skupščine o pove-
čanju osnovnega kapitala bo vpisovanje 
novih prednostnih delnic brez glasovalne 
pravice v prvem krogu pričelo dne 29. 10. 
2012 in bo trajalo do vključno 12. 11. 2012. 
V prvem krogu bodo lahko obstoječi delni-
čarji, vpisani kot imetniki delnic izdajate-
lja pri KDD na presečni dan 27. 9. 2012, 
uveljavljali prednostno pravico do vpisa 
novih delnic sorazmerno s svojimi deleži 
v osnovnem kapitalu družbe na navedeni 
presečni dan.

Vpisovanje in vplačevanje novih delnic 
bo potekalo na poslovnem naslovu poobla-
ščenega člana za vpis novih delnic, Ilirika 
borznoposredniška hiša, d.d., Slovenska 
cesta 54a, Ljub ljana, v rednem odpiralnem 
času, to je vsak delovni dan med 8. in 17.30.

Podrobna navodila glede vpisa in vplače-
vanja novih delnic so določena v Prospektu 
za ponudbo novih prednostnih delnic družbe 
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija javnosti, 
in Dodatku k Prospektu za ponudbo novih 
prednostnih delnic družbe CIMOS d.d. Av-
tomobilska industrija javnosti, ki bosta dne 
29. 10. 2012 v elektronski obliki objavlje-
na na spletnih straneh Ljub ljanske borze 
http://seonet.ljse.si/ in spletni strani izdaja-
telja http://www.cimos.eu/ ter v tiskani obliki 
na poslovnem naslovu izdajatelja CIMOS 
d.d., C. Marežganskega upora 2, 6000 Ko-
per, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, in na 
poslovnem naslovu pooblaščenega člana za 
vpis novih delnic Ilirika borznoposredniška 
hiša, d.d., Slovenska cesta 54a, Ljub ljana, 
vsak delovni dan med 8. in 17.30.

CIMOS d.d.
France Krašovec

predsednik uprave

 Ob-4618/12
Skladno z določilom tretjega od-

stavka 75. člena Zakona o gospodarskih 
družbah – 1, samostojni podjetnik 3WAY To-
maž Vujasinovič s.p., Štalčeva ulica 5, 1215 
Medvode, matična številka 1340964000, 
davčna številka 67264620, obvešča upni-
ke, da bo po preteku treh mesecev, šteto od 
dneva te objave v Uradnem listu RS, pre-
nehal opravljati dejavnost oziroma prene-
sel dejavnost na novoustanovljeno družbo 
s prenosom sub jekta samostojnega podje-
tnika na to družbo, po postopku in na način, 
kot je opredeljen v ZGD-1.

3WAY Tomaž Vujasinovič s.p.

 Ob-4595/12
Zavod Inštitut za pravno lingvistiko – v li-

kvidaciji, Klemenčičeva ulica 19, 1000 Ljub-
ljana, matična št.: 2277484000, ki ga po 
pooblastilu z dne 24. 8. 2012 zastopa od-
vetnik Zlatko Lipej, Gorenjska cesta 18,20, 
1215 Medvode, objavlja v skladu z določi-
lom 412. člena ZGD-1 poziv likvidacijskim 
upnikom in dolžnikom:

1. da v roku 30 dni od objave tega poziva 
s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve 
do zavoda Inštitut za pravno lingvistiko – v li-
kvidaciji, na naslov pooblaščenca odvetnik 
Zlatko Lipej, Gorenjska cesta 18,20, 1215 
Medvode, s pripisom »prijava terjatve – In-
štitut za pravno lingvistiko – v likvidaciji«. 
Prijavam je potrebno priložiti listine, ki do-
kazujejo obstoj in višino terjatev;

2. da takoj poravnajo svoje obveznosti 
do zavoda Inštitut za pravno lingvistiko – 
v likvidaciji.

Inštitut za pravno lingvistiko –  
v likvidaciji,  

ki ga zastopa likvidacijski upravitelj 
 Aleš Petrič

Sklici skupščin 

 Ob-4560/12
Na podlagi 33. člena Statuta družbe 

LIKO Vrhnika, d.d., Verd 107, 1360 Vrhnika, 
ter skladno z določili Zakona o gospodarskih 
družbah, sklicujem

18. skupščino
delniške družbe LIKO Vrhnika, d.d., 

Verd 107, 1360 Vrhnika,
ki bo v sredo, dne 14. 11. 2012 ob 10. uri, 

v sejni sobi na naslovu Verd 107, 1360 Vrh-
nika.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta: skupščina izvoli predsednika skup-
ščine in preštevalca glasov po predlogu 
uprave družbe. Na seji bo navzoč vabljeni 
notar.

2. Povečanje osnovnega kapitala z de-
narnimi vložki (dokapitalizacija).

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Osnovni kapital družbe, ki ob sprejetju 
tega sklepa znaša 3.508.174,76 EUR in 
je razdeljen na 840.699 prosto prenoslji-
vih navadnih kosovnih delnic, se poveča za 
8.167.500,00 EUR na 11.675.674,76 EUR 
z izdajo 2.750.000 novih delnic, ki tvorijo isti 
razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v zne-
sku 8.167.500,00 EUR se izvede z izdajo 
2.750.000 prosto prenosljivih navadnih ko-
sovnih delnic za denarne vložke, pri čemer 
znaša prodajna cena (emisijski znesek) ene 
delnice 2,97 EUR.

Ponudba je naslovljena na vlagatelje, od 
katerih vsak na podlagi sprejema posamič-
ne ponudbe pridobi nove delnice za kupni-
no, ki je najmanj enaka 100.000,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede 
v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu 
nove delnice ponudijo v odkup vsem delni-
čarjem, ki bodo na dan sprejetja tega sklepa 
vpisani v delniško knjigo in bodo lahko vpisa-
li in vplačali sorazmerno število delnic glede 
na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava 
družbe mora v treh delovnih dneh od konca 
zasedanja skupščine, ki bo sprejela sklep 
o dokapitalizaciji, z objavo v dnevnem časo-
pisju povabiti dosedanje delničarje k vpisu 
in vplačilu novih delnic (prvi krog). Prvi krog 
vpisa in vplačila delnic traja 8 dni.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisa-
ne in vplačane, uprava izdajatelja, v soglasju 
z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vpla-
čilo tretjim osebam (drugi krog). Drugi krog 
vpisa in vplačila delnic traja 7 dni.

Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vpla-
čati celoten emisijski znesek vsake vplačane 
oziroma prevzete delnice.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za 
sprejem sprememb oziroma dopolnitev sta-
tuta družbe, zaradi uskladitve njegovega be-
sedila z izvedenim povečanjem osnovnega 
kapitala družbe.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z utemeljitvi-

jo predlogov sklepov, je delničarjem dosto-
pno na sedežu družbe od dneva objave 
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak 
delovni dan od 11. do 12. ure.

Ta sklic skupščine in predlogi sklepov 
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni 
strani družbe, www.liko.si.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo 
pogoje za vložitev zahteve za dodatno toč-
ko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati 
družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Delničarji lahko zahtevo za dodatno toč-
ko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
elektronski pošti in sicer na naslov: headof-
fice@liko.si.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-

ga reda dajejo predloge sklepov. Predlog 
delničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih 
dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal 
razumno utemeljen predlog in pri tem sporo-
čil, da bo na skupščini ugovarjal predlogom 
uprave in/ali nadzornega sveta in da bo dru-
ge delničarje pripravil do tega, da bodo gla-
sovali za njegov predlog.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko predloge sklepov družbi 

sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na 
naslov: headoffice@liko.si.

Delničarji lahko na skupščini družbe po-
stavljajo vprašanja in zahtevajo podatke 
o zadevah družbe, če so potrebni za preso-
jo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico 

Objave gospodarskih družb
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do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v delniško knjigo pri klirinško depo-
tni družbi, d.d., v Ljub ljani, konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi 
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki mora-
jo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na 
skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe 
s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe 
prispeti najpozneje konec četrtega dne pred 
skupščino.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe 
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, 
da se v njegovem imenu udeleži skupščine 
in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo 
mora biti pisno in ga je potrebno predložiti 
družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lah-
ko pooblastilo na enak način kot so ga poda-
li, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Udeležence skupščine prosimo, da se 
zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj 
15 minut pred pričetkom zasedanja in s pod-
pisom liste prisotnih potrdijo svojo udeležbo 
ter prevzamejo glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/po-
slovnega registra.

Če skupščina ob napovedanem času ne 
bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob 
11. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat 
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

LIKO Vrhnika, d.d.  
Danilo Peteh, direktor

 Ob-4606/12
Na podlagi drugega odstavka 295. Za-

kona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 
32. člena Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava 
Gradis IPGI, d.d. sklicuje

19. skupščino
Gradis IPGI, d.d., Ljub ljana, Industrijska 

cesta 2,
ki bo 28. 11. 2012, ob 10. uri, v prostorih 

Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 
1000 Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, 

da je na skupščini prisoten notar iz Ljub ljane, 
ki bo sestavil zapisnik.

b) Imenovanje preštevalca glasov 
in predsednika skupščine.

Predlog sklepa št. 1: za predsednika 
skupščine se imenuje Miha Grilec, za pre-
števalca glasov se imenuje Miha Klep.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2: za člana nadzor-

nega sveta družbe se imenuje Ksenija Zajc 
z mandatom od dneva imenovanja dalje do 
4. 2. 2016.

Sklep pod točko 1. predlaga uprava, 
sklep pod točko 2. predlaga nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini ima-

jo delničarji, ki so konec četrtega dne pred 
dnevom zasedanja skupščine vpisani v del-
niško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar, ki 
ima pravico do udeležbe na skupščini, se 
lahko udeleži skupščine in uresničuje glaso-
valno pravico, če najpozneje konec četrtega 
dne pred skupščino, to je konec 3. 8. 2012, 
prijavi svojo udeležbo. Delničar, ki ima pravi-
co do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti 

pooblaščenca za udeležbo in za uresniče-
vanje glasovalne pravice na skupščini. Poo-
blaščenec mora pisno pooblastilo predložiti 
najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine, najkasneje v roku 
sedem dni pošljejo družbi pisno zahtevo za 
dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lah-
ko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki 
dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja 
se objavi le, če delničar v roku sedmih dni po 
objavi sklica skupščine pošlje družbi razu-
mno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in 
nadzornega sveta in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog. Delničarji lahko uresničujejo na 
skupščini pravico do obveščenosti skladno 
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti 
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega regi-
stra oziroma drugim dokazilom o zakonitem 
zastopstvu.

Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje 

en glas.
Osnovni kapital in število glasovalnih pra-

vic ob sklicu skupščine
Osnovni kapital Gradis IPGI, d.d., ki zna-

ša 800.667,48 EUR, je razdeljen na 191.872 
navadnih kosovnih imenskih delnic. Število 
vseh glasovalnih pravic na dan sklica skup-
ščine je 191.872.

Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na se-

dežu družbe Gradis IPGI, d.d., od 26. 10. 
2012 dalje, vsak torek in četrtek, od 8. do 
10. ure.

Uprava
Gradis IPGI, d.d.

 Ob-4612/12
Uprava družbe PSZ, poslovni sistem d.d., 

Opekarniška 15 B, Celje na podlagi določil 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 
statuta družbe sklicuje

4. redno skupščino
delničarjev družbe PSZ,  

Poslovni sistem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 8. uri, 

na sedežu družbe PSZ, poslovni sistem d.d. 
v Celju, Opekarniška 15 B, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne delničarjev družbe PSZ, poslovni sistem 
d.d. se izvoli Saša Zelenović, za prešteval-
ki glasov Martina Antonič in Milena Grujič. 
Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz 
Celja.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev 

imenuje za člana nadzornega sveta pred-
stavnika delničarjev Darka Zupanca, stan. 
Ulica heroja Rojška 19, Celje, z mandatno 
dobo štiri leta in pričetkom mandata 27. 11. 
2012.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se 9.4.1. točka 

statuta družbe tako, da sedaj glasi:
»9.4.1. Članom nadzornega sveta se za 

njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s poli-
tiko prejemkov članov nadzornega sveta, ki 
jo sprejme skupščina družbe.«

4. Sprejem čistopisa statuta in pooblasti-
lo predsedniku skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
sprejme čistopis statuta in pooblašča pred-
sednika skupščine za podpis čistopisa sta-
tuta.

5. Sprejem politike prejemkov članov 
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
sprejme politiko prejemkov članov nazorne-
ga sveta v predlaganem besedilu, ki je se-
stavni del gradiva skupščine.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe PSZ, poslov-
ni sistem d.d. v Celju, Opekarniška 15 B, 
vsak torek in četrtek od dneva objave sklica 
skupščine do zasedanja skupščine od 10. 
do 12. ure.

Udeležba na skupščini in uresničevanje 
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, 
njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist 
katerih so delnice družbe vknjižene na raču-
nu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD, 
konec četrtega dne pred sejo skupščine. 
Delničarji morajo najkasneje konec četrtega 
dne pred sejo skupščine prijaviti svojo ude-
ležbo na skupščini. Na skupščini delniške 
družbe lahko delničarja zastopa tudi poo-
blaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. 
Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti 
izpis iz sodnega registra oziroma predlog za 
vpis v sodni register, iz katerega je razvidna 
oseba pooblaščena za zastopanje.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skup-
ščina odloča, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ob-
razložitev točke dnevnega reda. Zadošča, 
da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, 
ima pravico od uprave družbe na skupšči-
ni zahtevati zanesljive podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda.

Na vprašanja delničarjev z isto vsebino 
lahko uprava družbe da podatke v skupnem 
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi 
za pravna in poslovna razmerja družbe s po-
vezanimi družbami.

PSZ, Poslovni sistem d.d.
Uprava družbe

 Ob-4629/12
Na podlagi 32. člena Statuta delniške 

družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, 
Cesta Marežganskega upora 2, Koper in 
v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah, uprava sklicuje

18. skupščino družbe
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, 

Koper
Skupščina bo v ponedeljek, 26. 11. 2012 

ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu druž-
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be v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je skupščina sklep-

čna. Za predsednika skupščine se izvoli 
mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki gla-
sov Vida Žerjal in Katja Bonin.

2. Za sestavo notarskega zapisnika je 
določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.

2. Odobreni kapital.
Predlog sklepa:

1. Spremeni se 15. člen Statuta druž-
be tako, da po novem glasi:

»15. člen
Uprava družbe ima v obdobju 5 (petih) 

let po vpisu spremembe statuta, sprejete na 
skupščini družbe dne 26. 11. 2012, v regi-
ster, pooblastilo, da poveča za 50 % obstoje-
či osnovni kapital, kar znaša 34.740.124,77 
evrov, z izdajo novih delnic. O vsebini pravic 
iz delnic in pogojih za izdajo delnic odloča 
uprava, ki mora za svojo odločitev pridobiti 
soglasje nadzornega sveta.

Pri povečanju osnovnega kapitala, ki 
ga izvede uprava po tem pooblastilu, uprava 
lahko v celoti ali delno izključi prednostno 
pravico dotedanjih delničarjev do vpisa no-
vih delnic, za kar uprava potrebuje soglasje 
nadzornega sveta.«

2. Predsednik današnje skupščine je 
pooblaščen, da uskladi Statut družbe s po-
večanjem osnovnega kapitala družbe v skla-
du s predmetnim sklepom.

3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Sklep, naveden pod točko 1 dnevnega 

reda predlaga uprava, sklep naveden pod 
točko 2 dnevnega reda predlagata uprava 
in nadzorni svet.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, in drugimi 
gradivi iz drugega odstavka 297. a člena 
ZGD-1 ter predlog sprememb in dopolni-
tev statuta, je delničarjem na vpogled od 
dneva objave sklica skupščine do dneva 
zasedanja, vse delovne dni v tednu, od 8. 
do 12. ure, v pravni službi na sedežu druž-
be v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2 
in na spletni strani družbe, www.cimos.eu. 
Sklic skupščine, obrazložitev predlogov 
sklepov in ostalo gradivo je objavljeno 
tudi na spletnih straneh Ljub ljanske bor-
ze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije 
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter 
izčrpne informacije o pravicah delničarjev 
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda, podajanjem naspro-
tnih predlogov sklepov, volilnih predlogov 

ter pravicah delničarjev do obveščenosti 
(prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 
300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so 
objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za 
dodatne točke dnevnega reda družbi sporo-
čijo tudi po elektronski pošti, na elektronski 
naslov: skupscina@cimos.eu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja bo objavljen in sporo-
čen na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine poslal družbi razumno 
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa 
vodenja ali nadzora in da bo druge delni-
čarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog. Delničarji lahko nave-
dene predloge sklepov k točkam dnevne-
ga reda sporočijo družbi tudi po elektronski 
pošti, na elektronski naslov: skupscina@ci-
mos.eu.

Zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda in predlogi sklepov k točkam dnev-
nega reda ter volilni predlogi, ki se družbi 
sporočijo po elektronski pošti, morajo biti 
posredovani v skenirani obliki kot priponka, 
vsebovati pa morajo lastnoročni podpis del-
ničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa 
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma 
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Druž-
ba ima pravico do preveritve identitete del-
ničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje 
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter 
avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda, ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delni-
čarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini 
tako, da se prijavijo na skupščino najpozne-

je konec četrtega dne pred skupščino, in ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine. Prijava se pošlje po pošti na na-
slov Cimos d.d., Uprava družbe – za skup-
ščino, Cesta Marežganskega upora 2, 6 000 
Koper. Delničarji lahko prijavo na skupščino 
pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na 
elektronski naslov: skupscina@cimos.eu.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec 
delničarja, je potrebno družbi predložiti pi-
sno pooblastilo za udeležbo in glasovanje 
na skupščini, ki ostane deponirano na sede-
žu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splo-
šne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. 
Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi ude-
ležbe na skupščini. Delničarji lahko poobla-
stilo za udeležbo in glasovanje na skupščini 
pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na 
elektronski naslov: skupscina@cimos.eu. 
Obrazec pooblastila je priložen h gradivu za 
skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe 
ter objavljeno s sklicem skupščine na SEO-
netu in na spletni strani družbe. Delničarji 
lahko pooblastilo do dneva skupščine ka-
darkoli prekličejo.

Prijava na skupščino ter pooblastilo za 
udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se 
družbi pošljejo po elektronski pošti, morajo 
biti posredovani v skenirani obliki kot pripon-
ka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis 
delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah 
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig ozi-
roma pečat pravne osebe, če ga uporablja. 
Družba ima pravico do preveritve identitete 
delničarja, ki posreduje prijavo na skupščino 
ali pooblastilo po elektronski pošti, ter avten-
tičnosti njegovega podpisa.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima druž-
ba 16.650.247 navadnih imenskih kosov-
nih delnic. Skladno z zakonom daje vsa-
ka navadna delnica njenemu imetniku en 
glas na skupščini. Na dan sklica skupšči-
ne znaša skupno število glasovalnih pravic 
14.429.058.

Udeležence naprošamo, da se ob priho-
du na skupščino vsaj pol ure pred začetkom 
prijavijo in s podpisom potrdijo svojo priso-
tnost ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina družbe ob sklicanem 
času ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 
15. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno 
odločala, ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

CIMOS d.d.
France Krašovec

predsednik uprave
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SV 496/12 Ob-4635/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz 
Maribora, opr. št. SV 496/12, z dne 23. 10. 
2012, je nepremičnina, poslovni prostor, v iz-
meri 126,38 m2, ki se nahaja v pritličju stav-
be št. 1305, stoječe na parc. št. 1107/1, k.o. 
657-Maribor-Grad, na naslovu Partizanska 
cesta 29, Maribor, katere lastnik do celote je 
Mitja Podgoršek, stanujoč Rošpoh-del 169, 
2351 Kamnica, na podlagi prodajne pogod-
be, z dne 15. 10. 2012, zastavljena v korist 
upnika Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bah-
nhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 
mat. št.: 1870777000, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnika Hysen Krasnići, 
stanujočega Rošpoh-del 169, 2351 Kamni-
ca, v višini 51.515,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 1018/2006 Os-3237/12
V izvršilni zadevi upnika Etažni lastniki 

večstanovanjske stavbe Maribor, Koroška 
cesta 34, Maribor, ki ga zastopa Staninvest, 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper 
dolžnika Marguč Erika, Prešernova ulica 10, 
Maribor, zaradi izvršbe na nepremičnino, je 
bil dne 24. 5. 2012, s pričetkom ob 11.50, 
na naslovu Prešernova ulica 10, Maribor, ob 
prisotnosti Marguč Erika – dolžnika, opra-
vljen rubež nepremičnine.

Zarubljena nepremičnina je dvosobno 
stanovanje št. 22, v skupni izmeri 63,04 m2, 
v osmem nadstropju večstanovanjske stav-
be, na naslovu Prešernova ulica 10, Ma-
ribor.

Zarubljena nepremičnina ni vpisana v ze-
mljiško knjigo in obsega: predsobo 5,6 m2, 
spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopal-
nico + WC 4 m2, kuhinjo + jedilnico 9,1 m2, 
balkon 14,6 m2 in klet 3,3 m2.

Rubež nepremičnine je bil opravljen 
v skladu z 211. členom Novele Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 110/2006) 
in 106. členom Pravilnika o opravljanju služ-
be izvršitelja (Ur. l. RS, št. 44/06).

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 24. 5. 2012

VL 46237/2008 Os-4427/12
V izvršilni zadevi upnikov Cekov Borisa, 

Razlagova ulica 7, Maribor, Belič Dragice 
in ostalih, Prešernova ulica 10, Maribor, 
ki jih zastopa Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika 
Marguč Erika in Marguč Vero, Prešerno-
va ulica 10, Maribor, po sklepu in odredbi 
Okrajnega sodišča v Mariboru, pod opr. št. 
VL 2008/46237 z dne 18. 7. 2008, v skladu 
z 91. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 110/06) zaznamujem 
v rubežnem zapisniku o opravljenem rube-
žu nepremičnine, v izvršilni zadevi upnika 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor, zoper dolžnika Marguč Erika, 
Prešernova ulica 10, Maribor, po sklepu 
Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. 
In 2003/00097, ki je bil opravljen dne 3. 10. 
2003, na naslovu Prešernova ulica 10, Ma-
ribor, vključno s kasnejšo zaznambo rube-
ža z dne 8. 9. 2009 po odredbi in sklepu 
Okrajnega sodišča v Mariboru pod opr. št. 
VL 2008/46237.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 8. 9. 2009

In 618/2012 Os-4453/12
V izvršilni zadevi upnika Staninvest 

d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zo-
per dolžnika Marguč Erika, Prešernova 10, 
Maribor, zaradi izvršbe na nepremičnino, 
vas obveščam, da sem dne 15. 6. 2012, 
s pričetkom ob 10.05, na naslovu Prešer-
nova ulica 10, Maribor, ob prisotnosti Mar-
guč Erika – dolžnika, opravil rubež nepre-
mičnine:

Zarubljena nepremičnina je dvosobno 
stanovanje št. 22, v skupni izmeri 63,04 m2, 

v osmem nadstropju večstanovanjske stav-
be, na naslovu Prešernova ulica 10, Maribor. 
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v ze-
mljiško knjigo, in obsega: predsobo 5,6 m2, 
spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopal-
nico + 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 47231/2011 Os-4454/12
V izvršilni zadevi upnika Staninvest 

d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper 
dolžnika 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 Prešerno-
va ulica 10, Maribor, ob prisotnosti Marguč 
Erika – dolžnika, opravil rubež nepremič-
nine:

Zarubljena nepremičnina je dvosobno 
stanovanje št. 22, v skupni izmeri 63,04 m2, 
v osmem nadstropju večstanovanjske stav-
be, na naslovu Prešernova ulica 10, Maribor. 
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v ze-
mljiško knjigo, in obsega: predsobo 5,6 m2, 
spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopal-
nico + 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 12111/2010 Os-4478/12
Izvršitelj Branko Gradišnik iz Maribora, 

Kersnikova 1, je dne 12. 9. 2012, s pričet-
kom ob 13. uri, v zadevi VL 10/12111, Okraj-
no sodišče v Mariboru, zoper dolžnika Igor-
ja Drofenik, Cankarjeva ul. 6c, Maribor, za 
upnika Tamstan d.o.o., Ljub ljanska ul. 27b, 
Maribor, v kraju Maribor – Prvomajska 33 
pri dolžniku ob prisotnosti Davorina Mesa-
rec opravil rubež nepremičnin: stanovanje 
št. 13, v I. nadstropju večstanovanjske stav-
be v Mariboru, Prvomajska ul. 33, številka 
stavbe 1074, številka dela stavbe 63, k.o. 
680-Tezno.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 4. 10. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

I 161/2012 Os-4153/12
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni 

zadevi upnika Javnega jamstvenega in pre-
živninskega sklada RS, Kotnikova ulica 28, 
Ljub ljana - dostava, zoper dolžnika Ivana 
Pirc, brez bivališča v RS, ki ga zastopa zak. 
zast. odv. Primož Kovač, Ljub ljanska 80, 
Domžale, zaradi izterjave preživnine s pri-
padki, dne 12. 9. 2012 sklenilo:

dolžniku Ivanu Pirc, nekdaj stanujoč na 
naslovu Opekarniška ulica 18, Radomlje, 
sedaj neznanega prebivališča, se v tem 
postopku postavi začasni zastopnik, odve-
tnik Primož Kovač, Ljub ljanska cesta 80, 
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal 
dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopita pred sodiščem ozi-

roma organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 12. 9. 2012

P 290/2010 Os-4476/12
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom 

opr. št. P 290/2010 z dne 27. 9. 2012 toženi 
stranki, ki je neznanega bivališča, postavilo 
začasno zastopnico, odvetnico Magdo Mlač, 
Volaričeva ulica 1, Izola.

Začasna zastopnica je bila toženi 
stranki postavljena na podlagi prvega od-
stavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, ki določa, da sodišče postavi zača-
snega zastopnika, če je prebivališče tožene 
stranke, ki nima pooblaščenca, neznano.

Začasna zastopnica bo toženo stranko 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler 
stranke ali njihovi pooblaščenci ne nasto-
pijo pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da 
je toženi stranki postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 10. 10. 2012

P 354/2010 Os-4537/12
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki 

drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) v zadevi tožeče stran-
ke Damjane Paulin, Valjavčeva ulica 11, 
Kranj, ki jo zastopa odvetnik Markelj Ma-
tjaž iz Domžal, proti toženi stranki 1. Alojzu 
Pauliu, Ročevnica 59, Tržič in 2. Aloisiusu 
Paulinu, Ročevnica 59, Tržič, zaradi plačila 
19.135,34 EUR s pp, postavilo drugotoženi 
stranki Aloisiusu Paulinu, začasno zastopni-
co, odvetnico Eriko Šlibar Mulej, Tavčarjeva 
ulica 21, Kranj.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca v postopku, vse dokler toženec ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 15. 10. 2012

P 3/2012 Os-4475/12
Okrajno sodišče v Krškem je po okraj-

nem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni 
zadevi tožeče stranke: Franca Kozmus, 
stan. Presladol 28, p. Brestanica, ki ga za-
stopa odv. Bojan Klakočar iz Krškega, zoper 
toženi stranki: Uršula Budna in Jožef Budna, 
oba stan. Brezje 9, p. Senovo, sedaj nezna-
nega naslova, zaradi ugotovitve lastninske 
pravice, vsp. 800,00 EUR, izven naroka dne 
4. 9. 2012, sklenilo:

toženima strankama Uršuli Budna in 
Jožefu Budna, sedaj neznanega naslova, 
se postavi začasna zastopnica odv. Mari-
ja Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala toženi 
stranki v pravdni zadevi z opr. št. P 3/2012.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 4. 9. 2012

VL 95253/2012 Os-4246/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino, je v izvršil-

Objave sodišč
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ni zadevi upnika Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljub ljana, Zaloška cesta 2, Ljub ljana, 
ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, 
Ljub ljana, proti dolžniku Alešu Zoran, Trža-
ška cesta 2, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Rok Petrič, Miklošičeva 20, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 175,34 EUR, sklenilo:

dolžniku Alešu Zoran, Tržaška cesta 2, 
Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Rok Petrič.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 24. 8. 2012

VL 91212/2012 Os-4289/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika UKC Ljub ljana, Zaloška 
cesta 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Breda Pe-
telinc, Zaloška cesta 2, Ljub ljana, proti dol-
žniku Darku Tušar, Topniška ulica 35a, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Tadeja 
Predan, Kolodvorska ulica 11, Ljub ljana, za-
radi izterjave 2.523,29 EUR, sklenilo:

dolžniku Darku Tušar, Topniška 
ulica 35a, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Tadeja Predan, Slomškova ulica 4, Ljub-
ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 Ljub ljani  
dne 19. 9. 2012

VL 81694/2012 Os-4388/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika Univerzitetnega klinične-
ga centra Ljub ljana, Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška 
cesta 2, Ljub ljana, proti dolžniku Bojanu 
Grom, Einspielerjeva ulica 6, Ljub ljana, ki 
ga zastopa zak. zast. odv. Marta Petrov-
čič, Dunajska 17, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 443,31 EUR, sklenilo:

dolžniku Bojanu Grom, Einspielerjeva 
ulica 6, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Marta Petrovčič, Dunajska 17, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 Ljub ljani  
dne 24. 8. 2012

VL 83777/2011 Os-4390/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – central-

ni oddelek za verodostojno listino je v iz-
vršilni zadevi upnice NLB Leasing d.o.o. 
Ljub ljana, Šlandrova ulica 2, Ljub ljana - 
Črnuče, proti dolžniku Janiju Heine, Ce-
lovška cesta 150, Ljub ljana, ki ga zastopa 
začasni zastopnik odvetnik Mirko Modic, 
Dalmatinova 4, Ljub ljana, Asmir Kličič, Ve-
liko Mlačevo 59, Grosuplje, Dušan Perger, 
Kidričeva ulica 4, Kočevje, po Odvetniška 
družba Grobelnik in partnerji o.p., d.n.o., 
Dalmatinova ulica 11, Ljub ljana, zaradi iz-
terjave 577.366,64 EUR, sklenilo:

začasni zastopnik odvetnik Mirko Mo-
dic, Dalmatinova 2, Ljub ljana, se razreši.

Dolžniku Janiju Heineju, Celovška 
cesta 150, Ljub ljana, se postavi nov zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
odv. Did Mušinovič, Tržaška cesta 2, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 9. 212

VL 69770/2011 Os-4437/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika VBS Leasing družba za 
financiranje, consulting in trgovino, d.o.o., 
Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, ki ga za-
stopa odv. Odvetniška družba Dobravc 
- Tatalovič & Kač o.p., d.o.o., Nazorjeva 
ulica 2, Ljub ljana, proti dolžniku Marjanu 
Babič, Prešernova ulica 14b, Kamnik, ki 
ga zastopa zač. zastopnica Polona Riz-
man, Glavni trg 12, Kamnik, zaradi izterja-
ve 1.779,69 EUR, sklenilo:

dolžniku Marjanu Babič, Prešernova 
ulica 14b, Kamnik, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Polona Rizman, Glavni trg 12, Kamnik.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 Ljub ljani  
dne 29. 8. 2012

VL 145792/2011 Os-4438/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika Plinarna Maribor d.o.o., 
Plinarniška ulica 9, Maribor, proti dolžnici 
Rosandi Peternac, Usnjarska ulica 1, Ma-
ribor, zaradi izterjave 354,26 EUR, sklenilo:

dolžnici Rosandi Peternac, Usnjarska 
ulica 1, Maribor, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
odv. Dušan Logar, Trg Leona Štuklja 5, 
Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-

ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 10. 2012

VL 118954/2011 Os-4451/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Avtohiše Vrtač, d.o.o. Kranj, 
Delavska cesta 4, Kranj, ki jo zastopa odv. 
Janez Kikel, Cankarjeva cesta 1, Tržič, pro-
ti dolžnici Katarini Tomšič, Einspielerjeva 
ulica 6, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. zast. 
odv. Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 2.452,09 EUR, 
sklenilo:

dolžnici Katarini Tomšič, Einspielerjeva 
ulica 6, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
odv. Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, 
Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 4. 10. 2012

VL 102748/2011 Os-4461/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika: VBS Leasing družba za 
financiranje, consulting in trgovino, d.o.o., 
Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, ki ga za-
stopa odv. Odvetniška družba Dobravc 
- Tatalovič & Kač o.p., d.o.o., Nazorjeva 
ulica 2, Ljub ljana, proti dolžniku Mavmudo-
ski Avdiraman, Ulica Marka Šlajmerja 36, 
Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Peter Pregl, 
Šmartinska cesta 28, Ljub ljana, zaradi iz-
terjave 8.867,71 EUR, sklenilo:

dolžniku Mavmudoski Avdiraman, Ulica 
Marka Šlajmerja 36, Ljub ljana, se na podla-
gi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se posta-
vi odv. Peter Pregl, Šmartinska cesta 28, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 8. 10. 2012

II Pg 656/2012 Os-4167/12
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom, opr. št. II Pg 656/2012 z dne 11. 9. 
2012, v gospodarskem sporu tožeče stran-
ke Stava d.o.o., Mlinska ulica 2, Maribor, ki 
jo zastopa odvetnik Andrej Vovšek iz Mari-
bora, zoper tožene stranke: 1. Nova Ljub-
ljanska banka d.d., Ljub ljana, Podružnica 
Podravje, Titova cesta 2, Maribor, ki jo za-
stopa odvetniška pisarna Rangus d.o.o. 
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iz Ljub ljane, 2. Nina Novkovič, Panonska 
ulica 4, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Ivan 
Gorjup iz Maribora, 3. Bojan Simić, Ulica 
bratov Greifov 11, Maribor, 4. Boštjan Lucu, 
Južna ulica 32, Murska Sobota, ki ga zasto-
pa odvetnik Dejan Rituper iz Murske Sobo-
te, zaradi ugotovitve ničnosti oziroma delne 
ničnosti v notarski obliki sklenjene kreditne 
pogodbe, pct. 190.000,00 EUR s pripadki, 
3. toženi stranki Bojanu Simiću postavilo 
začasno zastopnico.

Začasna zastopnica je postavlje-
na v skladu s 4. točko drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP.

Začasna zastopnica je postavljena 3. 
toženi stranki Bojanu Simiću.

Začasna zastopnica je postavljena 
v sporu za ugotovitev ničnosti oziroma del-
ne ničnosti v notarski obliki sklenjene kredi-
tne pogodbe (pct. 190.000,00 EUR).

Za začasno zastopnico je postavlje-
na odvetnica Ksenija Zadravec, Jurovska 
cesta 14c, 2230 Lenart v Slovenskih go-
ricah.

Začasna zastopnica bo zastopala 3. to-
ženca Bojana Simića v postopku vse do ta-
krat, dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2012

VL 180451/2009 Os-3995/12
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršil-

ni zadevi upnika: T-2 d.o.o., Streliška 
cesta 150, Maribor, proti dolžniku Maria 
Alexandra Rodriguez Sosa, Morova ulica 6, 
Izola, zaradi izterjave 9.735,05 EUR s pp, 
sklenilo:

dolžnici se kot začasni zastopnik v izvr-
šilni zadevi, opr. št. 0325 VL 180451/2009 
postavi odvetnica Monika Mavsar, Oba-
la 114, 6320 Portorož.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnico v postopku vse do takrat, dokler 
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 21. 8. 2012

In 321/2011 Os-4462/12
V izvršilni zadevi upnika Bawag d.d., 

Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, ki ga 
 zastopa odv. Maja Žgajnar, Tivolska 
cesta 30, Ljub ljana, proti dolžnici Ines Hr-
vatin, Gregoriči 27, Sveti Anton, Pobegi, ki 
jo zastopa zak. zast. odv. Monika Mavsar, 
Lucija, Obala 114, Portorož, zaradi izter-
jave 607.995,61 EUR, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 15. členom Zako-
na o izvršbi in zavarovanju sklenilo:

dolžnici se kot začasno zastopnico v iz-
vršilni zadevi opr. št. In 321/2011 posta-
vi odvetnico Moniko Mavsar iz Portoroža, 
Obala 114.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnico v postopku vse do takrat, dokler 
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, 
da ji je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 9. 10. 2012

Oklici dedičem

D 262/2011 Os-4373/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščin-

ski postopek po pok. Bradač Jožefu, sinu 
Jožefa, roj. 15. 8. 1859 v Malih Lesah 9, 
nazadnje stanujočem na neznanem naslo-
vu, verjetno v tujini, razglašenim za mrtvega 
z datumom smrti 16. 8. 1929.

Sodišču dediči pok. Bradač Jožefa niso 
znani. Zato s tem oklicem poziva vse, ki 
menijo, da imajo kakršno koli pravico do 
zapuščine pok. Bradač Jožefa, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica v Uradnem 
listu Republike Slovenije, na sodni deski tu-
kajšnjega sodišča in na spletni strani tukaj-
šnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo 
pravico do dediščine. Po preteku oklicne-
ga roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko 
obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Grosupljem  
dne 20. 9. 2012

D 81/2012 Os-4216/12
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapu-

ščinski postopek po pokojni Mariji Felc, hčeri 
pok. Jožefa, rojeni 31. 7. 1915, umrli 28. 4. 
2012, nazadnje stanujoči Idrijski Log 19, 
Črni Vrh nad Idrijo.

Zapuščina po pok. Mariji Felc obsega 
denarna sredstva na TRR Nove KBM d.d., 
št. 04441-0225714307, s stanjem na dan 
16. 7. 2012 v višini 74,44 EUR in na HV iste 
banke, št. 04441-0805383397, s stanjem na 
dan 16. 7. 2012, v višini 24,77 EUR.

Po dosedanjih zbranih podatkih zapu-
stnica ni zapustila dedičev.

Sodišče s tem oklicem poziva, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica, javi-
jo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po preteku navedenega roka bo sodišče 
v zapuščinski postopek po pokojni Mariji 
Felc zaključilo na podlagi podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo v času odločitve.

Okrajno sodišče v Idriji  
dne 11. 9. 2012

D 51/2012 Os-4217/12
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapu-

ščinski postopek po pokojni Gverini Nataliji 
Rigo, hčeri pok. Guida, rojeni 22. 12. 1938, 
umrli 26. 2. 2012, nazadnje stanujoči Sede-
jev trg 4, Cerkno.

Zapuščina po pok. Gverini Nataliji Rigo 
obsega denarna sredstva na TRR Nove 
KBM d.d., št. 04448-0223197202, s stanjem 
na dan 28. 5. 2012 v višini 55.293,90 EUR in 
na VOR iste banke, št. 1211632249, s sta-
njem na dan 28. 5. 2012 v višini 16,21 EUR, 
267 navadnih (rednih) delnic Vipa Holding 
d.d., premičnine, navedene v zapisu o pre-
vzemu osebne lastnine CSD Idrija za zapu-
stnico z dne 24. 4. 2012 ter terjatev Župnije 
Cerkno v znesku 83,00 EUR za stroške po-
grebnega obreda.

Po dosedaj zbranih podatkih zapustnica 
ni zapustila dedičev.

Sodišče s tem oklicem poziva, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica, javi-
jo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po preteku navedenega roka bo so-
dišče v zapuščinski postopek po pokojni 

Gverini Nataliji Rigo zaključilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času 
odločitve.

Okrajno sodišče v Idriji  
dne 11. 9. 2012

IV D 1136/2012 Os-4463/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku 

zapuščinski postopek po pok. Mihaelu Še-
šku, roj. 23. 9. 1906, umrlem 20. 9. 1945, 
nazadnje stanujoč: Spodnje Pirniče 11, 
Medvode, državljanu Republike Slovenije.

Sodišče je s sklepom opr. št. N 121/2009 
pokojnega Mihaela Šeška razglasilo za mr-
tvega in za dan njegove smrti določilo 20. 9. 
1945. Sodišče ne razpolaga s podatki o za-
pustnikovih sorodnikih, znano je le, da naj 
bi imel brata Janeza Šeška, roj. 29. 3. 1904, 
ki naj bi po zadnjih podatkih živel v Srbiji, 
v Nišu. Njun oče Janez Šešek je bil progla-
šen za mrtvega dne 31. 3. 1919.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili 
lahko poklicani kot dediči k dedovanju po 
zapustniku, da se priglasijo v enem letu od 
objave tega oklica na sodni deski sodišča.

Če se osebe, ki so pozvane k prijavi 
s tem oklicem, ne bodo oglasile, bo sodišče 
po preteku opredeljenega roka zaključilo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 5. 10. 2012

III D 2105/2008 Os-4464/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku 

zapuščinski postopek po pok. Leopoldu 
Oman, rojenem 20. 10. 1896, umrlem 13. 9. 
1955, nazadnje stanujočem Arribenos y Az-
cuenaga – Hurlingham, Argentina.

Zapustnik je bil enkrat poročen, in si-
cer z Ano Oman, v zakonu je imel osem 
otrok, in sicer Leopolda Omana, Heleno 
Oman, Miroslava Omana, Andreja Omana, 
Ljudmilo Marijo Oman Villa, Angelo Oman, 
Ano Hočevar in Jožico Oman Škrbec. Zap. 
vdova Ana Oman je umrla za zapustnikom 
in je zapustila iste potomce kot zapustnik. 
Zap. sin Leopold Oman je umrl za zapu-
stnikom in zapustil sina Andreja Omana in 
ženo Ano Oman. Zap. hči Helena Oman je 
umrla za zapustnikom in ni zapustila po-
tomcev. Zap. sin Miroslav Oman je umrl za 
zapustnikom in ni zapustil potomcev. Zap. 
sin Andrej Oman je umrl za zapustnikom 
in ni zapustil potomcev. Zap. hči Ljudmila 
Marija Oman Villa je umrla za zapustnikom 
in ni zapustila potomcev. Zap. hči Angela 
Oman je umrla za zapustnikom, zapuščin-
ski postopek po njej pa še ni pravnomočno 
končan. Zap. hči Ana Hočevar, ki je živela 
v Združenih državah Amerike, je umrla dne 
31. 3. 2010, njeni dediči sodišču niso znani, 
navedene podatke pa sodišče potrebuje 
zaradi izvedbe zapuščinskega postopka po 
pokojnem.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76, 
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) 
poziva neznane dediče pokojnega Leopolda 
Omana, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščin-
ski postopek nadaljevalo ter opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 5. 10. 2012
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D 162/2012 Os-4135/12
Grandušek Ivan, nazadnje stanujoč Lu-

kavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, je dne 
15. 5. 2012 umrl in ni zapustil oporoke.

Do dediščine ima-jo pravico njeni otroci, 
če teh ni, pa njeni bratje in sestre oziroma 
njihovi potomci.

Ker sodišču niso znani dediči, naj se mo-
rebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo 
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v pri-
meru, da se nihče ne bo javil za dediča, za-
puščino izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Ljutomeru  
dne 10. 9. 2012

D 176/2012 Os-4215/12
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici 

teče zapuščinski postopek po pok. Ignacu 
Udovču, roj. 31. 8. 1890, nazadnje stan. 
Vrhek 22, p. Tržišče in umrlem 31. 8. 1960, 
opr. št. D 176/2012.

Zapustnik Ignac Udovč iz Vrhka 22, 
p. Tržišče ni napravil oporoke. Na podla-
gi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče 
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
v roku enega leta od objave tega oklica, kot 
dediči po pok. Ignacu Udovču. Po preteku 
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 13. 9. 2012

D 302/2011 Os-4085/12
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je 

po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černo-
ša v zapuščinski zadevi po pokojni Anderlič 
Mariji, rojeni 21. 8. 1921, nazadnje stalno 
stanujoči Orehovec 11, Sveti Štefan, umrli 
dne 22. 1. 2010, v skladu s prvim in drugim 
odstavkom 130. člena ter prvim odstavkom 
131. člena Zakona o dedovanju (v nadalje-
vanju: ZD), dne 10. 7. 2012 sklenilo: objavi 
se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojni Anderlič Mariji, naj se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po 
pokojni Anderlič Mariji, se po pravnomoč-
nosti tega sklepa objavi za čas enega leta 
tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnje-
ga sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem 
po pokojni Anderlič Mariji se postavi Veroni-
ka Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane 
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 10. 7. 2012

D 291/2011 Os-4102/12
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je 

po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černo-
ša v zapuščinski zadevi po pokojni Bračun 
Antoniji, rojeni 13. 4. 1861, nazadnje stal-
no stanujoči Vetrnik 57, Kozje, umrli dne 
8. 10. 1949, v skladu s prvim in drugim 
odstavkom 130. člena ter prvim odstavkom 
131. člena Zakona o dedovanju (v nadalje-
vanju: ZD), dne 10. 7. 2012 sklenilo: objavi 
se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojni Bračun Antoniji, naj se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po 
pokojni Bračun Antoniji, se po pravnomoč-
nosti tega sklepa objavi za čas enega leta 
tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnje-
ga sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem 
po pokojni Bračun Antoniji se postavi Vero-
nika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane 
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 10. 7. 2012

D 289/2011 Os-4103/12
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je 

po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša 
v zapuščinski zadevi po pokojni Otorepec 
Ani, rojeni 1. 6. 1924, nazadnje stalno sta-
nujoči Kačji dol 19, Podplat, umrli dne 18. 9. 
2011 v skladu s prvim in drugim odstavkom 
130. člena ter prvim odstavkom 131. člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), 
dne 19. 6. 2012 sklenilo: objavi se oklic 
tistim, ki imajo pravico do dediščine po po-
kojni Otorepec Ani, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po 
pokojni Otorepec Ani, se po pravnomočno-
sti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi 
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega 
sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem 
po pokojni Otorepec Ani se postavi Veroni-
ka Kitak Jug, višja pravosodna svetovalka, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane 
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 19. 6. 2012

D 261/2012 Os-4527/12
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče za-

puščinski postopek po pokojni Mariji Jamnik, 
roj. 13. 5. 1923, nazadnje stanujoči na Ljub-
nem ob Savinji, Za Ljubnico 3, umrli 13. 4. 
2012.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o po-
tomcih po pokojni sestri Pavli, ki živijo v Švi-
ci, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine po pokojni Mariji Jamnik, naj se 
priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta 
po objavi tega oklica. Po poteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo 
in izdalo sklep o dedovanju na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Velenju  
dne 9. 10. 2012

Oklici pogrešanih

N 39/2012 Os-4371/12
Franc Dimic, rojen 2. 4. 1870 v Kraju 

Loke 42, zadnje znano prebivališče Zgornje 
Loke 42, Lukovica, se poziva, da se oglasi 
pri sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
Center za socialno delo Domžale.

Sodišče prav tako poziva vse, ki bi kar-
koli vedeli o njegovem bivanju ali smrti, da 
to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih 
po objavi oklica, sicer bo sodišče po poteku 
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Iz krstnega lista krstne knjige župnije 
Blagovica izhaja, da se je Franc (Franz) Di-
mic rodil 2. 4. 1870 v kraju Loke, Blagovica, 
očetu Dimiz Barthelu ter materi Klopčič The-
resii ter se poročil dne 18. 10. 1896 v Ober-

leutendorfu (Böhnem). Drugih podatkov za 
osebo ni najti.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 24. 9. 2012

N 86/2011 Os-4387/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagatelja postopka Vojka Lovrečič, 
Grajska pot 9, Koper, ki ga zastopa Rok 
Munih, odvetnik v Kopru, zoper nasprotne-
ga udeleženca Antona Ražman, pok. Mate-
ja, nazadnje stanujoč Truške 2, Marezige, 
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Kira Zorman, zaradi razglasitve nasprotne-
ga udeleženca za mrtvega, po opravljenem 
naroku dne 14. 9. 2012, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev Antona 
Ražmana, pok. Mateja, nazadnje stanujoče-
ga Truške 2, Marezige, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor 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  
dne 14. 9. 2012

N 43/2012 Os-4435/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 

na predlog predlagateljice Dajane Bizaj, 
Podsabotin 39, Kojsko, postopek o razgla-
sitvi za mrtvega nasprotnega udeleženca, 
in sicer Antona Gravnar, rojen 17. 5. 1881, 
Podsabotin 12, Kojsko, ki ga zastopa skrb-
nik za posebni primer, Center za socialno 
delo Nova Gorica.

O pogrešanem, razen podatka, da je 
v zemljiški knjigi parcela št. 703/2, k.o. Pod-
sabotin, še vedno vpisana na ime Anton 
Gravnar, pok. Štefana, in da je od njego-
vega rojstva minilo že več kot 131 let, ne 
obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vede-
li o življenju in smrti pogrešanega Antona 
Gravnarja, pok. Štefana, roj. 17. 5. 1881, 
Podsabotin 12, Kojsko, naj to javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po ob-
javi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 3. 10. 2012

N 64/2012 Os-4455/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja: 1. Jurca 
Giorgio, Via Lissa 8, Verona, Italija, 2. Fa-
cciotti Marco, Via Venturelli 3, Verona, Ita-
lija in 3. Facciotti Elisa, Via Venturelli 3, 
Verona, Italija, ki jih zastopa Božo Pipan, 
Komen 25, Komen, zaradi predloga za do-
kazovanje smrti nasprotnega udeleženca: 
Antona Kovačiča, pok. Mihe (Mihaela), ki je 
umrl v Komnu dne 26. 10. 1888.

Anton Kovačič, pok. Mihe (Mihaela) je 
umrl dne 26. 10. 1888 v Komnu na hiši številki 
29. Drugih podatkov o nasprotnem udeležen-
cu ni. Podatek o smrti izhaja iz listine Okraj-
nega sodišča v Komnu Dn. št. 2255/1893.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem 
udeležencu in njegovem življenju, zlasti 
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku enega me-
seca od objave tega oklica, ker bo sicer 
sodišče po preteku tega roka pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 5. 10. 2012
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Kolektivni delovni spori

X Pd 879/2012 Os-4619/12
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani 

na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih – ZDSS-1, obvešča vse 
zainteresirane stranke, da je uveden ko-
lektivni delovni spor med predlagateljem 
postopka: Sindikat vzdrževalcev železniške 
infrastrukture Slovenije, Trg Osvobodilne 
fronte 7, Ljub ljana, in nasprotnima udele-
žencema: 1. Slovenske železnice, d.o.o., 
Kolodvorska ulica 11, Ljub ljana, ter 2. SŽ – 
Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 
Ljub ljana, zaradi dogovora.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki 
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, 
o katerem se odloča, imajo možnost, da se 
postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena 
ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lah-
ko prijavijo ves čas postopka, na naroku 
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena 
ZDSS-1).

Poravnalni in prvi narok za glavno obrav-
navo je razpisan na dan 30. 11. 2012 ob 
8.30, soba št. 1/I., Delovno in socialno sodi-
šče v Ljub ljani, Resljeva 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 16. 10. 
2012.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani  
dne 16. 10. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Dobovšek Anja, Šmarčna 8b, Boštanj, 
zavarovalno polico, št. 50500122238, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnl-329610

Horvat Mihael, Kettejeva ulica 20, 1230 
Domžale v imenu Wiener Staedtische za-
varovalnice d.d., podružnice v Ljub ljani, 
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljub ljana, zava-
rovalne ponudbe za življenjska zavarova-
nja št.: 124000000559, 124000000560, 
124000000561, 124000000562, 
124000000563, 124000000564, 
124000000565, 124000000566, 
124000000567, 124000000568, 
220000302247, 220000302248. 
Ob-4562/12

Erčulj Uroš, Čolnarska cesta 15A, Vrhni-
ka, zavarovalno polico, št. 50500006912, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnv-329650

Lipnik David, Pustike 5, Pristava pri Me-
stinju, zavarovalno polico, št. 50500119696, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnc-329644

Lipnik Katja, Pustike 5, Pristava pri Me-
stinju, zavarovalno polico, št. 50500119700, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnb-329645

Luskovec Janja, Ivice Pirjevče-
ve 31, Ljub ljana, zavarovalno polico, 
št. 220000301034, izdala zavarovalnica Wi-
ener Stadtische Versichterung. gnp-329606

Mulej Simon, Gotovlje 205, Žalec, za-
varovalno polico, št. 50500055848, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnu-329651

Scheriani Aleš, Kocjančiči 23b, Pobegi, 
zavarovalno polico, št. 50500028777, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-329628

Šinko Melisa, Laze 3a, Jeseni-
ce na Dolenjskem, zavarovalno polico, 
št. 50500037183, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnt-329627

Vaupotič Andrej, Stanošina 12, Podleh-
nik, zavarovalno polico, št. 50500010864, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnr-329654

Voroš Ladislav, Dolga vas 120A, Lenda-
va - Lendva, zavarovalno polico, št. POL 01 
000002880, izdala zavarovalnica Moja na-
ložba pokojninska družba. gnt-329652

Spričevala preklicujejo

Levičnik Nejc, Linhartova cesta 1, Men-
geš, spričevalo o končani OŠ Mengeš, izda-
no leta 2007. gnz-329646

Potočnik Marjan, Zgornja Luša 14, Selca, 
indeks, št. 12130081042, izdala ŠC-PET, 
Ljub ljana, leto izdaje 2003. gnh-329614

Rožac Jana, Rakitovec 45, Črni Kal, in-
deks, izdala Univerza v Ljub ljani, Filozofska 
fakulteta, leto izdaje 2007. gnk-329611

Trgo Tarik, Kozlovičeva 25, Koper - Ca-
podistria, indeks, izdala Univerza v Ljub ljani, 
leto izdaje 2006. gnp-329656

Zakič Marina, Lendavska ulica 53, 
Murska Sobota, indeks, št. 20070365, iz-

Preklici

dala Pravna fakulteta, leto izdaje 2008. 
gnv-329625

Zupanc Niko, Velike Grahovše 44A, 
Laško, spričevalo o končani OŠ Primoža 
Trubarja Laško, izdano leta 1982. 
gng-329615

Drugo preklicujejo

Alain Alize, Rožna dolina c. IV/34, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 70073235, 
izdala Filozofska fakulteta v Ljub ljani. 
gnu-329626

Aleksencev Primož, Rimska 
cesta 2a, Laško, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500017960000, izdal Cetis Ce-
lje. gnr-329629

Anton Ščernjavič s.p., Kovaška 
ulica 12, Odranci, licenco, št. 011799, za vo-
zilo znamke TAM T90, reg. št. MS H8-874. 
gns-329653

AVTOPREVOZNIŠTVO SLAVKO TO-
MAŽIN S.P., Mali Vrh pri Šmarju 22, Šmar-
je-SAP, licenco za vozilo Iveco BE Ke-
son, št. 008338/001, reg. št. LJ BN-714. 
gnn-329608

AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p. 
KASTELEC, Adamičeva cesta 57, Gro-
suplje, potrdilo za voznika Putica Radoje, 
št. 007938/AD19-2-1694/2012, veljavno od 
18. 4. 2012 do 19. 12. 2012, izdala Obrtno 
podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 
2012. gno-329632

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptuj-
ska Gora, dovolilnice za cesto in promet 
Rusija Tranzitna, št.: S012940, Ukrajina 
Uni., št.: S011401 in Kazakhstan tran., št.: 
S007205. gny-329647

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, 
Ptujska Gora, potrdilo za voznike, ki niso 
državljani države članic EU, potrdilo št.: 
008133/BGD52-2-895/2011 na ime Dragan 
Arsenović. gnx-329648

DRAGAN MRDJENOVIĆ s.p., Ulica XIV. 
divizije 8, Celje, licenco št. 007624/002, za 
vozilo Scania R124 LA 4X2 NA 400, reg. št. 
CE U6-820. gnd-329618

ELIT BIRO d.o.o., Ferrarska 
ulica 12, Koper - Capodistria, izvod licen-
ce za registrsko številko LJ EF 334, št. li-
cence: 0004508/06087/704/002, licenco 
je izdala Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnw-329649

FRANCI KIRM S.P., Selo pri Mirni 3, Mir-
na, izvod licence skupnosti , št. 008160/003, 
za vozilo NM 24-24P, z veljavnostjo do 7. 2. 
2013. gnb-329620

GLOBUS d.o.o. Metlika, Dra-
šiči 8, Metlika, licenci za vozili, št. 
GE003071/00430/059, reg. št. NM SN-576 
in GE003071/00430/028, reg. št. NM 
19-92P. gns-329607

KAJIČ JOŽE S.P., Podkraj 53, Hrastnik, 
licenco št. 007071/002, za vozilo TAM, reg. 
št. LJ 77-6AU. gnc-329619

Karlovšek Manca, Češminova 
ulica 9, Domžale, študentsko izkaznico, 
št. 21101049, izdala Fakulteta za družbene 
vede, v Ljub ljani. gnz-329621

Klemen Jana, Kleče 8, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 18960316, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gnm-329609

Levpušček Klemen, Kidričeva 
ulica 25a, Nova Gorica, študentsko izka-
znico, št. 09050522, izdala Fakulteta za po-
morstvo in promet. gnw-329624

Lomova Jaroslava, Ulica Šantlo-
vih 6, Nova Gorica, študentsko izkaznico, 
št. 21111294, izdala Fakulteta za družbene 
vede, v LJubljani. gny-329622

Narat Luka, Perkova ulica 23A, Domža-
le, študentsko izkaznico, št. 19467767, izda-
la Ekonomska fakulteta. gnq-329655

NOVAK FRANC S.P., Zaplanina 18, 
Trojane, licenco, št. 007585/002, za vo-
zilo Renault Master, reg. št. CE R1-350. 
gnr-329604

Odvetnik Bogdan Mahne, Dalmati-
nova 4, Ljub ljana, odvetniško izkaznico, 
št. 677/07, izdala Odvetniška zbornica Slo-
venije. gnf-329616

Pergar Petra, Friškovec 5, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 01007017, izdala 
Pedagoška fakulteta. gnx-329623

POTOKAR EMIL S.P., Polhov Gra-
dec 29, Polhov Gradec, kopijo izvoda licen-
ce št. 011530/001, za vozilo Renault Vel Sa-
tis 2.2, ser. št. O1021050, z dne 19.10.2007, 
reg. št. LJ M2-40H, izdala OZS. gni-329613

ROMAN CIZEJ S.P., Šentrupert 12, Go-
milsko, licenco skupnosti, št. 007496/003, 
za vozilo Mercedes - Benz, reg. št. CE 
P2-477. gnn-329633

ROMAN CIZEJ S.P., Šentrupert 12, Go-
milsko, licenco skupnosti, št. 007496/002, 
za vozilo MAN, reg. št. CE 15-50M. 
gnm-329634

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje 
Jablane 11, Cirkovce, potrdilo za vozni-
ka Bajrektarević Edin, št. 007054/AD52-
-2-4415/2011, izdala Obrtna zbornica Slo-
venije. gne-329617

SREČKO STEPIŠNIK S.P., Latkova 
vas 118, Prebold, licenco, št. 007288/002, 
za vozilo Iveco Eurostar LD 440E, reg. št. 
CE 07-770. gnl-329635

SREČKO STEPIŠNIK S.P., Latkova 
vas 118, Prebold, licenco, št. 007288/004, 
za vozilo Iveco Eurostar LD 440E, reg. št. 
MB 91-40A. gnk-329636

SREČKO STEPIŠNIK S.P., Latkova 
vas 118, Prebold, licenco, št. 007288/005, 
za vozilo Iveco Stralis AS440S43T/P, reg. 
št. CE A4-10T. gnj-329637

SREČKO STEPIŠNIK S.P., Latkova 
vas 118, Prebold, licenco, št. 007288/007, 
za vozilo Iveco Stralis AS440S43T/P, reg. 
št. CE DL-525. gni-329638

SREČKO STEPIŠNIK S.P., Latkova 
vas 118, Prebold, potrdilo za voznika tuj-
ca, št. 007288/MJJ72-2-4464/2009, izdano 
17. 9. 2009 do 12. 12. 2012, za voznika 
Rade Stamenkovic. gnh-329639

SREČKO STEPIŠNIK S.P., Latkova 
vas 118, Prebold, potrdilo za voznika tujca, 
št. 007288MJ72-2-3818/2009, izdano 30. 7. 
2009 do 29. 7. 2010, za voznika Samir Gra-
canin. gng-329640

SREČKO STEPIŠNIK S.P., Latkova 
vas 118, Prebold, potrdilo za voznika tuj-
ca, št. 007288/MJ72-2-1468/2009, izdano 
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12. 7. 2009 do 4. 3. 2010, za voznika Amir 
Ibrahimovic. gnf-329641

SREČKO STEPIŠNIK S.P., Latkova 
vas 118, Prebold, potrdilo za voznika tujca, 
št. 007288/BGD72-2-2661/2011, za voznika 
Muhamed Rošic. gne-329642

Šere Klavdija, Kandijska cesta 37, Novo 
mesto, študentsko izkaznico, izdala Fakulte-
ta za družbene vede. gnn-329612

Špoljar Davor, Gosarjeva 9, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 18119005, izdala 
Filozofska fakulteta v Ljub ljani. gnq-329605

Zupančič Janez, Ponoviče 19B, 
Sava, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500006385001, izdalo Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor. gnd-329643

ŽONTA MARJAN SP., GAJI 44, Celje, 
potrdilo za voznika Vladimir Stojanovski, 
št. 0073983/MJ13-3-2906/2012, veljavno od 
30. 6. 2010 do 7. 7. 2011, izdala Obrna zbor-
nica Slovenije, leto izdaje 2010. gnq-329630

ŽONTA MARJAN SP., GAJI 44, Ce-
lje, potrdilo za voznika Doko Zvonko, 
št. 007383/BGD 13-2-1523/2009, veljavno 
do 24. 3. 2010, izdala Obrtna zbornica Slo-
venije, leto izdaje 2009. gnp-329631
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