Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2010.03.12 09:03:15 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

19

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

12. 3. 2010

ISSN 1318-9182

Leto XX

Javni razpisi
Ob-2071/10

Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 8, 1000
Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa,
objavljenega dne 26. 2. 2010 pod št. 14, in
sicer:
Točka IV. – Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se popravi tako, da
se v 3. alineji črta besedilo »razen javnih
zavodov«, tako da se točka IV. – Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
pravilno glasi:
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za prijavo na javnem razpisu:
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,
58/09),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (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),
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij – skladno s petim odstavkom
21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 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 nepridobitnost organizacije.
Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma
izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb,
ki se ne vpisujejo v sodni register«.
Prvi odstavek točke VIII. – Rok za predložitev vlog in način predložitve se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
»Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000
Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno
26. 3. 2010 (velja datum poštnega žiga)«.
Javni zavod Mladi zmaji

javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2010–2011
Namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki jih bo v letu 2010–
2011 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo). Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje,
ocenilo glede na postavljena merila. V skladu
z merili in razpoložljivimi sredstvi bo odločilo
o višini sredstev, s katerimi bo sofinanciralo
izbrane programe v letu 2010–2011.
I. Predmet razpisa
1. Programi družinske mediacije (izvajanje vseh vrst družinske mediacije).
Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega leta,
najmanj 3x tedensko.
2. Programi družinskih centrov (vsebovati morajo programe, ki izboljšujejo kakovost
družinskega življenja in zagotavljati posredovanja vseh potrebnih informacij ter drugih
oblik storitev in pomoči za potrebe uporabnikov).
Družinski centri morajo imeti v programu
vključenih najmanj 5 izmed naslednjih vsebin, ki so enakomerno zastopane:
a) vzgoja za družino;
b) izboljšanje komunikacije v družini;
c) programe za osebnostno rast otrok in
mladostnikov;
d) programe za ustvarjalno skupno preživljanje prostega časa;
e) organizirano občasno varstvo otrok;
f) izvajanje počitniških aktivnosti;
g) strokovno pomoč pri reševanju problemov v družinah.
Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega leta,
najmanj 3 x tedensko, pri čemer se program
izvaja v trajanju najmanj 430 ur. Program
družinskega centra lahko prijavi skupaj več
prijaviteljev, pri čemer je nosilec programa
le en prijavitelj.
II. Programi bodo sofinancirani na dva
različna načina
1) Enoletni Programi Družinske mediacije
bodo sofinancirani v letu 2010 (v nadaljevanju program 1).
Izbranim prijaviteljem bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po oddaji delnega poročila in zahtevka za izplačilo,
drugi obrok po oddaji končnega poročila in
zahtevka za izplačilo);
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2) Dvoletni Programi Družinskih centrov
bodo sofinancirani v letu 2010 in v letu 2011
(v nadaljevanju program 2).
Izbranim prijaviteljem bodo sredstva iz
razpisa za leto 2010 nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po oddaji delnega poročila in
zahtevka za izplačilo, drugi obrok po oddaji
končnega poročila in zahtevka za izplačilo).
V letu 2011 bodo sredstva zagotovljena s
sklenitvijo pogodbe za leto 2011 po merilih,
ki so bila podlaga za določitev sofinanciranja
v letu 2010. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodbe za leto 2011, če se spremeni izvajanje
programa, razen v primeru, ko ministrstvo
soglaša s spremembami.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
1. Orientacijska vrednost sredstev razpisa za leto 2010 znaša 400.000,00 EUR.
Sredstva bodo razdeljena na dva načina:
sofinanciranje dvoletnih programov v višini
300.000,00 EUR in sofinanciranje enoletnih
programov v višini 100.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2010 na proračunski postavki 4071 – Programi v podporo
družini, konto 4120.
2. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
dvoletnih programov iz prejšnje točke v letu
2011 znaša 300.000,00 EUR. Sredstva za ta
namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011 na proračunski
postavki 4071 – Programi v podporo družini,
konto 4120.
IV. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
sredstva morajo biti porabljena namensko
za izvajanje programa v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Sredstva dodeljena za leto 2010
morajo biti porabljena do 31. 12. 2010, sredstva dodeljena za leto 2011 pa do 31. 12.
2011. V nasprotnem primeru mora prijavitelj
neporabljena sredstva vrniti.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so za dejavnost, ki jo prijavljajo
na razpis registrirane v Republiki Sloveniji,
in je razvidna iz njihovega temeljnega akta,
vpisa v sodni register ali pa so registrirane za
opravljanje te dejavnosti pri državnih organih.
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. program izvajati na območju Republike
Slovenije;
3. program izvajati že ob vložitvi prijave
na razpis;
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4. program izvajati v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi
socialnega varstva;
5. imeti izdelan načrt izvajanja programa,
ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,
6. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo;
7. imeti zagotovljene prostorske možnosti
za izvajanje programa;
8. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
programa iz vseh virov;
9. imeti poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega razpisa programov v
podporo družini.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi le en
program. Kolikor bo prijavil dva ali več programov, bo z vsemi programi izločen iz nadaljnje obravnave.
Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis
istega programa, ki je že sprejet v sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve v okviru katerega koli drugega razpisa za sofinanciranje v letu 2010 in 2011.
Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanovitelj je država in je njihova temeljna dejavnost v celoti financirana iz
javnih sredstev.
Na razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji,
ki v preteklih petih letih niso izkoristili sredstev,
ki so jim bila dodeljena v okviru razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini in
prijavitelji, ki v preteklem obdobju ministrstvu
na zahtevo niso omogočili nadzora sofinanciranega programa v podporo družini.
VI. Merila za izbor programa 1
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezno merilo prejeli od 0 do največ 8
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih petih merilih (merila 1–5) doseže 0 točk, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Zavrnjeni bodo
programi, ki od možnih 59 točk ne bodo zbrali
vsaj 36 točk. Iz obravnave bo izločen prijavitelj, ki bo pod istim ali različnim naslovom
prijavil vsebinsko enak program ter navajal
napačne ali zavajajoče podatke. V primeru,
da bodo po merilih za odmero sredstev iz
tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne
pogoje ter so dosegli zadostno število točk,
bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo
programe, ki po spodaj navedenih kriterijih
dosežejo višje skupno število točk.
Merila:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljena in
omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa
je jasno opredeljena:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima pregledno, uravnoteženo
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
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(v finančno konstrukcijo so vključeni samo
stroški prijavljenega programa, razviden je
namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, višina zaprošenih
sredstev za sofinanciranje s strani ministrstva
je jasno opredeljena):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Program izkazuje že zagotovljeno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev oziroma ima zagotovljena lastna sredstva:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena
lastna sredstva v višini najmanj 50% programa (8 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena
lastna sredstva v višini najmanj 35% programa (4 točke),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena
lastna sredstva v višini najmanj 20% programa (2 točki),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima program zagotovljeno vsaj 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
6. Program ima naslednjo kadrovsko strukturo:
– vodja programa ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izkušnje v enakih ali sorodnih
programih (4 točke),
– vodja programa ima najmanj višješolsko
izobrazbo in izkušnje v enakih ali sorodnih
programih (2 točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
7. Višina postavke za uro mediacije se
lahko giblje do največ 50,00 EUR na uro izvedene mediacije:
– višina urne postavke je največ do 40,00
EUR (6 točk),
– višina urne postavke je nad 40,00 EUR
do 50,00 EUR (3 točke),
– višina urne postavke je več kot 50,00
EUR (0 točk).
8. Pri izvedbi programa sodeluje najmanj
20% prostovoljcev, ki ne prejemajo plačila več
kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (5 točk),
– v program so vključeni prostovoljci, vendar niso vključeni kontinuirano (3 točke),
– v programu ni prostovoljcev ali katerikoli
prostovoljec prejema plačilo več kot 1,6 EUR
na uro za opravljeno delo (0 točk).
9. Stroški programa na enega udeleženca
ne odstopajo navzgor več kot 20% od stroškov v istovrstnih programih prijavljenih na
ta razpis:
– stroški programa na uporabnika ne odstopajo (4 točke),
– stroški programa odstopajo (0 točk).
10. Program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije za doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo
za doseganja ciljev s strani zunanjega izvajalca (4 točke),
– program ima druge načine merjenja ciljev
znotraj organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate delovanja programa (2 točke),
– program nima izdelane evalvacije za doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov
programa (0 točk).
11. Prijavitelj programa ima status društva
v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike:

– ima status (2 točke),
– nima statusa (0 točk).
VII. Merila za izbor programa 2
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezno merilo prejeli od 0 do največ 8
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih šestih merilih (merila 1–6) doseže 0 točk, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Zavrnjeni bodo
programi, ki od možnih 61 točk ne bodo zbrali
vsaj 37 točk. Iz obravnave bo izločen prijavitelj, ki bo pod istim ali različnim naslovom
prijavil vsebinsko enak program ter navajal
napačne ali zavajajoče podatke. V primeru,
da bodo po merilih za odmero sredstev iz
tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne
pogoje ter so dosegli zadostno število točk,
bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo
programe, ki po spodaj navedenih kriterijih
dosežejo višje skupno število točk.
Merila:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljena in
omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa
je jasno opredeljena:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Posamezna vsebina izvajanja programa Družinskega centra je določena v urah:
– izpolnjuje (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Program ima pregledno, uravnoteženo
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
(v finančno konstrukcijo so vključeni samo
stroški prijavljenega programa, razviden je
namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, višina zaprošenih
sredstev za sofinanciranje s strani ministrstva
je jasno opredeljena):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Program izkazuje že zagotovljeno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev oziroma zagotovljena lastna sredstva:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 50%
programa (8 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 35%
programa (4 točke),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 20%
programa (2 točki),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno vsaj 20% sofinanciranje vrednosti prijavljenega programa
(0 točk).
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7. Program ima naslednjo kadrovsko
strukturo:
– vodja programa ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izkušnje v enakih ali sorodnih programih (4 točke),
– vodja programa ima najmanj višješolsko
izobrazbo in izkušnje v enakih ali sorodnih
programih (2 točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
8. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu
z merili v razpisu na področju socialnega
varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje od
razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje od
razpisanih meril za več kot 20% in manj kot
50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
9. Pri izvedbi programa sodeluje najmanj
20% prostovoljcev, ki ne prejemajo plačila
več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (5 točk),
– v program so vključeni prostovoljci, vendar niso vključeni kontinuirano (3 točke),
– v programu ni prostovoljcev ali katerikoli
prostovoljec prejema plačilo več kot 1,6 EUR
na uro za opravljeno delo (0 točk).
10. Stroški programa na enega udeleženca ne odstopajo navzgor več kot 20% od
stroškov v istovrstnih programih prijavljenih
na ta razpis:
– stroški programa na uporabnika ne odstopajo (4 točke),
– stroški programa odstopajo (0 točk).
11. Program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije za doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo za doseganja ciljev s strani zunanjega
izvajalca (4 točke),
– program ima druge načine merjenja ciljev znotraj organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate delovanja programa (2 točke),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
12. Prijavitelj programa je ima status društva v javnem interesu na področju izvajanja
družinske politike:
– ima status (2 točke),
– nima statusa (0 točk).
VIII. Merila za odmero višine sredstev
programov
1. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80% celotne vrednosti programa, vendar
ne več kot 10.000,00 EUR. Prijavitelji, ki ne
bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov
ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek,
bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
2. Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni
stroški, pri čemer obseg ostalega dela ne
sme presegati obsega neposrednega dela
z uporabniki. Programi oziroma prijavitelji, ki
ne bodo upoštevali tega pogoja in bo obseg
ostalega dela presegal obseg neposrednega
dela z uporabniki, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
3. Sredstva za plače oziroma plačilo dela
se upoštevajo le do višine, kot jo upošteva
razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2010:
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letno

za vodje

13,66 EUR 2.377,28 EUR 28.527,41 EUR

za strokovne delavce

10,18 EUR 1.771,09 EUR 21.253,11 EUR

za laične delavce s
VI. in VII st. izobrazbe

8,75 EUR 1.522,71 EUR 18.272,50 EUR

za laične delavce z vključno V. st.
izobrazbe

5,97 EUR 1.038,80 EUR 12.465,65 EUR.

Plačila za mediatorje lahko znašajo največ 50,00 EUR na uro mediacije.
4. Investicije v programu ne bodo sofinancirane.
Ministrstvo bo sofinanciralo program kot
celoto, ne posameznih stroškov programa.
Za izbrani program bo prijavitelj s pogodbo
pooblaščen in zadolžen za čim bolj racionalno porabo sredstev na način, ki bo omogočal
kvalitetno izvedbo prijavljenega programa.
IX. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
ustreznem razpisnem obrazcu: obrazec
2010-1 ali obrazec 2010-2.
2. Obrazca za prijavo na razpis (obrazec 2010-1, obrazec 2010-2) sta dosegljiva
na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (javna naročila/javni
razpisi) in na recepciji Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.
3. Popolna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
a) pravilno izpolnjen razpisni obrazec
(obrazec 2010-1, obrazec 2010-2) z vsemi
zahtevanimi podatki;
b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane
pogoje, navedene v razpisnih pogojih pod
točko V;
c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe;
d) dokazila o sofinanciranju programa
oziroma lastnih sredstvih namenjenih za izvajanje prijavljenega programa.
Prijava, ki ne bo oddana na predpisanem obrazcu »obrazec 2010-1« ali »obrazec 2010-2«, bo iz postopka ocenjevanja
izločena. Obrazca ni dovoljeno spreminjati
niti po vsebini niti po obliki. Izločena bo tudi
prijava na spremenjenem obrazcu, nepopolna prijava ter prijava, ki ni predmet razpisa.
X. Sklep o izbiri programa
Minister bo na predlog komisije sprejel
sklep o sofinanciranju posameznih programov v obdobju 2010 do 2011.
Zoper sklep o sofinanciranju je dopustna
pritožba na Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Minister
bo o pritožbi odločil v roku 15 dni od prejema
pritožbe.
XI. Predložitev ponudb
Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj
– javni razpis za sofinanciranje programov v
podporo družini v letu 2010–2011«.
Predmet razpisa: 1 ali 2 (napišite, pod
katero točko razpisa se prijavljate)
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja!
XII. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 6. april 2010.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do

14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Prijavo za vsak posamezni program je
potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo
predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja
izločene iz nadaljnjega postopka.
XIII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva objave do konca prijavnega roka od 8. do 16.
ure na recepciji Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi preko interneta na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
na naslovu http://www.mddsz.gov.si/
XIV. Informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.
01/369-75-14 od ponedeljka do četrtka od
9. do 11. ure (mag. Gordana Možina Florjanc).
XV. Odpiranje ponudb
Komisija bo pričela z odpiranjem prispelih ponudb dne 8. aprila 2010, v prostorih
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje ponudb ne bo javno.
XVI. Izid razpisa: ponudniki bodo o izboru
programa pisno obveščeni v roku 45 dni od
dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 432-8/2009/5
Ob-2097/10
Na podlagi Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07
– ZUP-E in 48/09), Proračuna Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 2009 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. št. 99/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06, 50/07), Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB-1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in
razvojnem programu za obdobje 2006–
2010 (Uradni list RS, št. 3/06), Uredbe o
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list
RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in
102/09), Uredba Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
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trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(Uradni list EU L 214/3), Okvir skupnosti za
državno pomoč za raziskave in razvoj ter
inovacije (Uradni list EU C 323/01), Mnenje
Ministrstva za finance št. 442-10/2009/4 z
dne 6. 7. 2009 in Pogodbe ERA-NET PathoGenoMics št. 006793 z dne 25. 11. 2005
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, objavlja
3. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-NET PathoGenoMics
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet 3.
javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET PathoGenoMics (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega
dela mednarodnih aplikativnih raziskovalnih
projektov s področja genomskega proučevanja patogenih mikroorganizmov (bakterij
in gliv) z namenom preprečevanja, diagnostike, zdravljenja in spremljanja (monitoring)
bolezni, ki jih povzročajo pri ljudeh.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V tem razpisu sodeluje naslednjih 8 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrija, Francija, Izrael, Madžarska, Nemčija,
Portugalska, Slovenija in Španija.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji
v mednarodnem konzorciju s partnerji iz
ostalih sodelujočih držav. Do sofinanciranja
so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v
skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni
in razvojni dejavnosti, podrobneje opisanih v
razpisni dokumentaciji – Navodilih za prijavo
na 3. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative PathoGenoMics ERA-NET (v nadaljevanju: Navodila za prijavo).
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz državnega ali lokalnega proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije.
Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati:
– pravočasno oddana predprijava za
projekt
– pravočasno oddana končna prijava za
projekt.
Oddaja predprijave je pogoj za oddajo
končne prijave.
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Vodja slovenskega dela projekta mora
izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1
in 112/07),
Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri
mednarodnem projektu v okviru tega razpisa, morajo biti poimensko navedeni, njihove
kompetence morajo biti iz prijave projekta
jasno razvidne.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v
posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V
konzorciju posameznega projekta morajo sodelovati najmanj trije in največ šest partnerjev
iz najmanj treh različnih sodelujočih držav, od
katerih mora biti en koordinator projekta. Partnerji iz držav, ki niso članice razpisa lahko
sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji,
če zagotovijo lastno financiranje.
V konzorciju morajo biti zastopani partnerji iz akademske sfere in bodisi iz industrije bodisi s področja kliničnih raziskav.
Pogoji navedeni v točki 3.2 in 3.3 morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja
pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da
katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni
izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga
pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke,
se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi
preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki
jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi
kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega
zahteva vračilo sredstev v skladu z določili
pogodbe.
4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev
pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi
pravili financiranja.
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za
izvedbo tega razpisa s proračunske postavke 5694 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja« je 180.000 EUR
bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za
največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem
letu je odvisna od proračunskih možnosti.
Slovenski del najboljših projektov bo sofinanciran v višini največ do 100 odstotkov
upravičenih stroškov za partnerje iz javnih
raziskovalnih ustanov, oziroma do 65% za
partnerje iz velikih podjetij in do 75% za
partnerje iz malih in srednjih podjetij v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč
za raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC
C 323/2006) ter s Shemo državnih pomoči
»Raziskave in razvoj: Projekti temeljnega in
aplikativnega raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in Sofinanciranje mednarodnih
raziskav in projektov EUREKA«.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je 1. 2. 2011.
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Sredstva za financiranje projektov v letih 2013 in
2014 bodo določena z aneksom k pogodbi,
skladno s proračunskimi možnostmi

Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta), vsi izbrani projekti se morajo
zaključiti najkasneje v 36 mesecih, od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS sofinancira upravičene stroške
projekta v skladu z Uredbo o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Uradni list RS, št. 74/04 in nasl.).
Podrobneje so upravičeni stroški in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji.
7. Postopek razpisa
Razpis bo potekal v dveh fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled ustreznosti glede na namen razpisa
ter izpolnjevanja formalnih kriterijev,
– 2. faza: glavna prijava (''Full Proposal''): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in glavna
prijava) sta obvezni za vsak projekt. Podrobneje je postopek razpisa opisan v Navodilih
za prijavo.
7.1 Način prijave in razpisni roki
Dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna predprijava in glavna prijava, so navedeni v Navodilih za prijavo.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
7.1.1 Predprijava
Rok za oddajo popolne predprijave predloga projekta je 15. marec 2010. Predprijavo odda koordinator projekta v imenu celega
konzorcija v elektronski obliki na Sekretariat
PathoGenoMics (e-mail: m.karrasch@fz-juelich.de). Podrobnosti dokumentov za predprijavo so v navodilih za prijavo.
Informacije, podane v predprijavi, so zavezujoče in jih v glavni prijavi ni moč bistveno spremeniti.
7.1.2 Glavna prijava
Do glavne prijave projektov so upravičeni
le konzorciji, ki so oddali predprijavo.
Poteka kot:
– prijava na mednarodni razpis in
– prijava na nacionalni razpis.
Rok za oddajo glavne prijave je 30. junij 2010. Hkrati jo je potrebno poslati na 2
naslova:
A koordinator projekta v imenu celega
konzorcija pošlje prijavo projekta mednarodni razpis na Sekretariat PathoGenoMics
(e-mail: m.karrasch@fz-juelich.de);
B slovenski partner v projektu (oziroma
koordinator slovenskega dela projekta, če
je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo
projekta na nacionalni razpis na Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo do izteka roka.
7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za
sofinanciranje
7.2.1 Faza predprijave
Izpolnjevanje formalnih kriterijev predprijave bodo preverjale sodelujoče države.
Pravočasno prispele popolne predprijave
predlogov projektov z upravičenimi prijavitelji bo obravnaval Odbor mednarodnih strokovnjakov glede na namen razpisa in znanstveno kakovost predprijav. Prijaviteljem bo
Sekretariat PathoGenoMics poslal poročilo
o rezultatih ocenjevanja po elektronski pošti
predvidoma do 27. 4. 2010.
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7.2.2 Faza glavne prijave
7.2.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih glavnih predlogov
projektov ni javno in bo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni po roku za
oddajo glavne prijave..
7.2.2.2 Preverjanje pogojev
Vloga se šteje za formalno popolno, če
vsebuje vse zahtevane dokumente iz točke
6/2 navodil za prijavo na javni razpis. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavržejo.
Pri formalno popolnih vlogah bo opravljen pregled izpolnjevanja pogojev iz točke
2. navodil za prijavo na javni razpis.
7.2.2.3 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili pogojem,
bo ocenjeval Odbor mednarodnih strokovnjakov v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji in so podrobneje
opredeljeni v navodilih za prijavo na javni
razpis.
Odbor mednarodnih strokovnjakov bo
pripravil prednostno listo najboljših projektov, na osnovi katere bo Upravni odbor
razpisa iniciative ERA-NET PathoGenoMics predlagal posamezni sodelujoči državi,
katere projekte naj sofinancira.
7.2.3.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se sodelujoče
države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih
partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju
projektov, pri katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo
sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni, predvidoma do
konca leta 2010.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Navodila za prijavo na III. javni razpis
PathoGenoMics,
II. Obrazce:
1. prijavni obrazec predprijave – Form
“Pre-Proposal Application form” (Priloga 1),
2. finančni obrazec predprijave – Form
“Financial plan” (Priloga 2),
3. prijavni obrazci mednarodne glavne
prijave:
''Full-Proposal Application Form no.1:
Basic project data'' (Priloga 3),
''Full-Proposal Application Form no. 2:
Detailed information'' (Priloga 4)
''Full-Proposal: Financial plan of the
project'' (Priloga 5)
4. osnovni obrazec slovenske glavne
prijave projekta (Priloga 6),
5. finančni načrt slovenskega dela
projekta za celotno obdobje trajanja projekta (Priloga 7),
6. osnutek pogodbe o sofinanciranju s
prilogami (Priloga 8),
7. ocenjevalni list predprijave – ''Evaluation Form – Pre-Proposals'' (Priloga 9),
8. ocenjevalni list glavne prijave – ''Evaluation Form – Full Proposals'' (Priloga 10),

– sodelovanje v posvetovalni skupini za potrošnike pri Evropski komisiji (DG
SANCO);
– izobraževanje na področjih varstva potrošnikov;
– udeležba na seminarjih in konferencah,
organiziranih na evropski in svetovni ravni;
– krepitev neformalnih oblik razvijanja
dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami
s kritjem stroškov za organizacijo posvetov,
seminarjev in konferenc;
– kritje drugih stroškov delovanja potrošniške organizacije (materialni, obratovalni stroški ter stroški priprave informacij za
spletno stran, vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, vzdrževanja računalniške opreme).
1.3. Sklop C: Delovanje Evropskega potrošniškega centra
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega
centra (v nadaljevanju: EPC) v okviru nevladnega sektorja. EPC bo nudil podporo
potrošnikom pri reševanju njihovih čezmejnih pritožb in sporov (v zvezi z nakupi blaga in storitev na trgih drugih držav članic),
dajal potrošnikom relevantne informacije
v zvezi z nakupovanjem blaga in storitev
na notranjem trgu (na primer o veljavnih
predpisih v drugih državah članicah, o tržnih praksah, o primerjavah cen blaga in
storitev, pripravljal in izdajal informativne
brošure, zloženke itd.) ter izvajal druge projektne dejavnosti, ki naj približajo notranji
trg potrošnikom.
2. Cilj razpisa
S sofinanciranjem izvajanja programa
varstva potrošnikov, delovanja potrošniških
organizacij in delovanja EPC država skrbi
za učinkovito politiko varstva potrošnikov,
ki lahko izboljša kvaliteto življenja naših državljanov.
3. Način izbire: javni razpis izvede Urad.
Sofinancirajo se nevladne potrošniške organizacija, izbrane na javnem razpisu.
4. Čas sofinanciranja: pogodbeno razmerje za sklop A, sklop B se zaključi z
19. 11. 2010, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva. Za sklop C se pogodbeno
razmerje zaključi 20. 11. 2011.
5. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB2, 46/06 – odl.
US, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09), Resolucija o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006 – 2010 (ReNPVP, Uradni
list RS, št. 114/05), Program varstva potrošnikov za leto 2010 (Sklep Vlade RS,
št. 32300-1/2010/5 z dne 11. 2. 2010).
6. Pogoji za kandidiranje
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za sofinanciranje sklopa A, sklopa B in
sklopa C morajo omogočati uresničevanje
predmeta in ciljev javnega razpisa.
Izpolnjevanje spodaj navedenih skupnih
in posebnih pogojev bo vlagatelj v vlogi izkazoval v skladu z določbami v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
6.1. Skupni pogoji za sklope: sklop A,
sklop B in sklop C
Vlogo za sofinanciranje lahko vloži vlagatelj, ki:
– je vpisan v register društev oziroma
v register;
– je potrošniška organizacija, vpisana v
register potrošniških organizacij pri Uradu
v skladu s Pravilnikom o načinu in pogojih
za vpis potrošniških organizacij v register
(Uradni list RS, št. 46/98, 97/03);

9. obrazec za dodeljevanje državnih
pomoči podjetjem (Priloga 11).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana in na spletni strani www.mvzt.gov.
si (Javni razpisi).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
na tel. 01/478-47-39 (mag. Marta Šabec) v
poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 4301-5/2010-2
Ob-2045/10
Na podlagi Zakona o javnih financah
(ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011,
Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in
Programa varstva potrošnikov za leto 2010
(Sklep Vlade RS, št. 32300-1/2010/5 z dne
11. 2. 2010), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo
potrošnikov (v nadaljevanju: Urad), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja programa
varstva potrošnikov – projektov
za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov, spodbujanja razvoja in
delovanja potrošniških organizacij ter
delovanja Evropskega potrošniškega
centra
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Sklop A: Izvajanje programa varstva
potrošnikov – projektov za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov o pravicah potrošnikov (v nadaljevanju: sklop A) Projekti se
razpisujejo za naslednja področja:
– finančne storitve kot predmet zakonov,
ki urejajo področje bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, investicijskih
skladov, pokojninskih skladov, plačilnega
prometa in potrošniških kreditov.
Projekti za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov se lahko izvajajo v različnih oblikah: na spletni strani, preko medijev ter z
organiziranjem okroglih miz ali posvetov ali
seminarjev ali konferenc ali izobraževalnih
programov.
Definicija projekta za obveščanje in izobraževanje potrošnikov: Za projekt se šteje
sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa.
1.2. Sklop B: Spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij (v nadaljevanju: sklop B) na naslednjih področjih:
– udeležba v potrošniških organizacijah
in združenjih, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni (članarine);
– strokovno sodelovanje pri pripravi za
potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni in v EU (stališča RS k osnutkom
pravnih aktov EU);
– udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (aktivna
udeležba na področju dela z ustreznimi dokazili);
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– se strinja z razpisnimi pogoji;
– bo predložil izpolnjen razpisni obrazec
»Podatki o vlagatelju« z jasno predstavitvijo:
delovanja na področju varstva potrošnikov;
podatkov o referencah, podatkov o finančnem in materialnem poslovanju za obdobje
2007–2009; prioritet za leto 2010 ter strateških ciljev delovanja in aktivnosti za obdobje
2011–2012;
– bo opredelil ustrezne strokovne in zakonske podlage za izvedbo predmeta in ciljev javnega razpisa;
– bo predložil izjavo, da se sofinanciranje
ne podvaja;
– razpolaga z telefonskim priključkom
in aktivno elektronsko pošto za sklop B in
sklop C;
– ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Urada;
– nikoli ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev Republike Slovenije
in EU za izvajanje aktivne politike varstva
potrošnikov;
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja;
– ima poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve do države, določene z zakonom;
– ni v kazenskem postopku;
– niti on niti njegov(i) zakonit(i)
zastopnik(i) ni(so) storil(i) kaznivih dejanj iz
prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08) in podal pooblastilo Uradu, da lahko, za namene izvedbe postopka
javnega razpisa, kadarkoli zaprosi pristojne
organe za potrditev te izjave;
– ni storil kaznivega dejanja ali prekrška
v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v
katerikoli državi;
– ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero
bi Urad lahko dokazal na podlagi preteklih
pogodb;
– bo predložil izjavo, da so podatki v
vlogi resnični, da niso zavajajoči ter da je
seznanjen, da se izloči iz postopka ocenjevanja vlog, če so podatki v vlogi in priloženi
dokazni dokumentaciji zavajajoči ali neresnični ali da potrebnih informacij ni zagotovil
ali jih je zamolčal;
– bo predložil popis morebitnih podatkov
oziroma delov vloge, ki so označeni za poslovno skrivnost;
– bo Uradu dovolil pridobitev potrdil oziroma dokazil, ki jih Urad lahko samostojno
pridobi iz uradnih evidenc;
– bo vlogi priložil na vsaki strani parafirane pogodbene obrazce.
6.2. Posebni pogoji sodelovanja za posamezen sklop
6.2.1. Sklop A – izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje
in izobraževanje potrošnikov:
Vlagatelj mora predložiti:
– načrt projekta, ki mora vsebovati: delne
in končne cilje projekta, ki morajo biti skladni
s predmetom in cilji javnega razpisa, terminski načrt, opis posameznih aktivnosti ter
pričakovane rezultate projekta;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri za izvedbo projekta;
– pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni
za izvedbo razpisanih programov varstva
potrošnikov.
6.2.2. Sklop B – spodbujanje razvoja in
delovanja potrošniških organizacij:
Vlagatelj mora predložiti:
– načrt delovanja za leto 2010, ki mora
vsebovati: delne in končne cilje delovanja,
ki morajo biti skladni s predmetom in cilji
javnega razpisa, terminski načrt, opis posameznih aktivnosti ter pričakovane rezultate
razvoja in delovanja;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri in prostori za delovanje;
– pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za razvoj in delovanje potrošniške
organizacije.
6.2.3. Sklop C – spodbujanje delovanja
EPC

Vlagatelj mora predložiti:
– izjavo, da je na področju varstva potrošnikov dejaven neprekinjeno najmanj
zadnjih 5 let z navedbo področja delovanja;
– načrt delovanja EPC za leti 2010 in
2011, ki mora biti skladen s predmetom in
cilji javnega razpisa;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri in prostori za delovanje EPC;
– pregledno, ustrezno in jasno zaprto
finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov EPC, v katero so vključeni vsi in samo
upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo
in so nujno potrebni za razvoj in delovanje
EPC.
7. Merila za izbiro
Strokovna komisija bo vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Največje možno
število točk za posamezni sklop je 100 točk.
Merila so:
7.1. Sklop A

Merilo
1.

2.

3

Maks.
št. točk

Izkušnje s področja, za katerega prijavlja projekt (finančne storitve) v
zadnjih treh letih (2007–2009) (maks. 40 točk)

40

– neustrezne

0

– delno ustrezne

20

– ustrezne

30

– zelo ustrezne

40

Načrtovanje projekta (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

20

– zelo ustrezno

30

Doseganje ciljne javnosti (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

20

– zelo ustrezno

30

Skupaj

100

7.2. Sklop B
Merilo
1

2

3

Maks.
št. točk

Izkušnje na področju delovanja (izkazano aktivno strokovno sodelovanje) v zadnjih treh letih (2007–2009) (maks. 40 točk; točke, pridobljene v posamezni alineji, se seštevajo)

40

– izkazano strokovno sodelovanje v delovnih skupinah, odborih,
komisijah

10

– izkazana priprava stališč pri pripravi zakonodaje

10

– izkazano strokovno sodelovanje v organih na EU ravni

20

Načrtovanje delovanja za leto 2010 (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

15

– zelo ustrezno

30

Doseganje ciljne javnosti (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

15

– zelo ustrezno

30

Skupaj

100
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7.3. Sklop C
Merilo
1.

2.

3.

Maks.
št. točk

Izkušnje na področju delovanja EPC v zadnjih treh letih (2007–2009)
(maks. 40 točk; točke, pridobljene v posamezni alineji, se seštevajo)

40

– izkazano strokovno sodelovanje v delovnih skupinah, odborih, komisijah na državni in EU ravni

10

– izkazana priprava stališč pri pripravi zakonodaje

10

– izkazano aktivno delovanje v organih in organizacijah na EU ravni

20

Načrtovanje delovanja EPC za leti 2010 in 2011 (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

15

– zelo ustrezno

30

Doseganje ciljne javnosti (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

15

– zelo ustrezno

30

Skupaj

100

Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Način ocenjevanja
Prag doseženih točk za posamezni sklop
razpisa (sklop A, sklop B in sklop C), nad
katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60
točk, s tem, da mora v posameznem sklopu
znašati minimalno število doseženih točk
znotraj posameznega podsklopa meril 50%
vseh možnih točk. V primeru, da pri oceni
posameznega podsklopa meril vlagatelj ne
doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno doseže prag
za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja izvajanja programov (sklop A)
ter delovanja potrošniških organizacij (sklop
B), ki so dosegli prag števila točk, presega
razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk.
Prednost pri dodelitvi pa bodo imele vloge z
višjim številom točk. Razpoložljiva sredstva
se bodo razdelila sorazmerno z doseženim
številom točk, kar pomeni, da se bodo razpoložljiva sredstva razdelila sorazmerno z
doseženim številom točk.
Pri sklopu C bo izbran vlagatelj, ki bo
dosegel največje število točk.
V primeru, da bo več vlog z enako oceno,
se bo pri sklopu C se bo kot kriterij izbora
upoštevalo doseženo višje število točk pri
merilu Izkušnje na področju delovanja EPC.
Način ocenjevanja je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
9. Sofinanciranje predmeta javnega razpisa
Javni razpis je bil predhodno načrtovan.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2010 in 2011, v
skladu s Programom varstva potrošnikov
za leto 2010. Okvirna višina sredstev, ki so
na razpolago za sklop A, sklop B in sklop
C za leto 2010, je do 204.795,00 EUR, od
tega za:
– sklop A do 75.092,00 EUR;
– sklop B do 31.763,00 EUR;
– sklop C do 97.940,00 EUR.
Sredstva v okviru sklopa A bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje

programa varstva potrošnikov, konto 412 –
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS za leto 2010.
Sredstva v okviru sklopa B bremenijo
proračunsko postavko 6183 – Delovanje potrošniških organizacij, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam,
proračuna RS za leto 2010.
Sredstva v okviru sklopa C bremenijo
proračunsko postavko 6031 – Evropski potrošniški center, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Znesek
za proračunsko leto 2011 se določi z dodatkom k pogodbi, glede na razpoložljiva proračunska sredstva za to proračunsko leto.
Vlagatelj mora vlogi priložiti zaprto finančno konstrukcijo predvidenih upravičenih stroškov. Vloge, katerih finančna konstrukcija upravičenih stroškov bo presegla
znesek iz te točke javnega razpisa, bodo kot
nesprejemljive zavrnjene.
Višina sredstev in dinamika plačil se
opredelita s pogodbo. Višina sredstev, ki jih
vlagatelj prejme, je lahko manjša ali največ
enaka višini sredstev, določenih s pogodbo.
»Sofinanciranje« v tem razpisu pomeni
pravico potrošniške organizacije, da lahko
pridobiva sredstva iz različnih virov, vendar
se zahtevek za isti priznani strošek ne sme
podvajati.
10. Plačilo
10.1. Vrste upravičenih stroškov
Sklop A
Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije:
stroški dela:
– avtorski honorarji;
– strokovno delo;
– stroški strokovne recenzije;
– drugo pogodbeno delo (lektoriranje …);
materialni stroški:
– stroški distribucije vabil, obvestil, gradiva;
– stroški organizacije dogodkov, povezanih s projektom;
– stroški promocije;
– stroški priprave in tiska;
– nakup strokovne literature;

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

487

– komunikacijski stroški (telefon, faks,
internet, pošta);
spletna stran:
– stroški priprave in vzdrževanja spletnih strani;
– vzdrževanje računalniške opreme.
Sklop B
Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije:
– stroški dela (plačila po pogodbah);
– stroški strokovnega sodelovanja pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje
na nacionalni ravni in v EU (stališča Republike Slovenije k osnutkom pravnih aktov
EU), udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (dokazana
aktivna udeležba na področju strokovnega
sodelovanja);
– stroški izobraževanja (kotizacije);
– potni stroški in stroški bivanja v zvezi
z udeležbo na seminarjih in konferencah,
organiziranih na evropski in svetovni ravni,
če stroškov ne plačajo organi in organizacije EU;
– stroški za krepitev neformalnih oblik
razvijanja dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc;
– stroški priprave informacij za spletno
stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, stroški vzdrževanja
računalniške opreme;
– materialni stroški (članarine v potrošniških organizacijah, ki delujejo na ravni EU
oziroma na globalni ravni, nakup strokovne
literature, komunikacijski stroški, najemnine);
– obratovalni stroški, ki vključujejo stroške za elektriko, vodo, ogrevanje, čiščenje
in upravljanje.
Sklop C
Upravičene stroške za leto 2010 določa
Pogodba z Izvršilno Agencijo za zdravje in
potrošnike št. 2009 81 25 ECC Net Slovenia.
Upravičeni stroški za leto 2011 se določijo z
dodatkom k pogodbi, glede na pogodbo z Izvršilno Agencijo za zdravje in potrošnike za
leto 2011. Specifikacija upravičenih stroškov
je razvidna iz razpisnega obrazca št. 10, ki
je del razpisne dokumentacije.
Vrste upravičenih stroškov za vse sklope, ki se priznajo in sofinancirajo, so natančneje določene v razpisni dokumentaciji,
podrobneje pa jih bosta pogodbeni stranki
uredili v pogodbi.
10.2. Sofinanciranje upravičenih stroškov
Priznajo in sofinancirajo se lahko upravičeni stroški, ki so nujno potrebni in so nastali
pri izvajanju programa varstva potrošnikov
– projektov za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov, razvoju in delovanju potrošniške organizacije ter pri delovanju EPC, ki
so nastali v času pogodbenega razmerja, ki
niso kriti iz drugih virov, tako da se sofinanciranje ne podvaja, ki so v skladu z razpisom,
razpisno dokumentacijo in pogodbo ter so
bili plačani do predložitve zahtevka, kar bo
predlagatelj zahtevka za sofinanciranje dokazal z originalnim potrdilom o plačilu.
V primeru, da vlagatelj uveljavlja določen strošek v okviru vseh sklopov (sklop A,
sklop B in sklop C) razpisa, lahko zahtevek
za določen strošek izstavi samo v okviru
enega sklopa.
Urad bo sofinanciral do 100% vrednosti
upravičenih stroškov posameznega projekta (sklop A, sklop B, sklop C). Izbrani
vlagatelj bo upravičen največ do ½ celo-
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tnih razpoložljivih sredstev za sklop B. V
primeru izbora samo enega vlagatelja, bo
le-ta upravičen do celotnih razpoložljivih
sredstev za sklop B.
10.3. Zaprta finančna konstrukcija odhodkov
Vlagatelj mora podati pregledno, ustrezno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo
odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo
upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo in so
nujno potrebni za izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, za razvoj
in delovanje potrošniških organizacij ter za
delovanje EPC.
Vloge, katerih finančna konstrukcija
odhodkov bo presegla znesek iz te točke
javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive
zavrnjene.
11. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje sofinanciranja izvajanja programa varstva potrošnikov (sklop A), delovanja
potrošniških organizacij (sklop B) ter delovanja EPC (sklop C) obsega obdobje trajanja
pogodbenega razmerja:
– pogodbeno razmerje se začne z dnem
začetka veljavnosti pogodbe;
– pogodbeno razmerje za sklop A in
sklop B se zaključi z 19. 11. 2010, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– pogodbeno razmerje za sklop C se
zaključi z 20. 11. 2011.
12. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz
vlog, ki jih komisija odpre, so informacije
javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
Vlagatelji morajo podatke, ki jih smatrajo
za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo.
13. Način podaje vloge in rok, do katerega se sprejemajo vloge
Vloge morajo biti predložene v skladu z
navodili iz razpisa in razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga – Javni
razpis za sofinanciranje izvajanja programa
varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanja razvoja in delovanja nevladnih potrošniških organizacij ter delovanja EPC«
in prispeti na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 4. 2010 do
12. ure. Vlagatelj mora obvezno označiti,
za kateri sklop (sklop A, sklop B, sklop C)
javnega razpisa podaja vlogo. Če vlagatelj
podaja vlogo za vse sklope razpisa, mora
za vsak sklop oddati ločeno vlogo z vsemi
dokazili, v ločenem ovitku. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov vlagatelja.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge (ni navedb iz prejšnjega
odstavka te točke javnega razpisa), bo Urad
s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila
neupravičena oseba, bo Urad s sklepom
zavrnil.
14. Odpiranje vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 8. 4.
2010, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za
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gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana do 8. 4. 2010, do
12. ure.
Urad je za vodenje postopka javnega
razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na
zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog
bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse
prispele vloge strokovno pregledala ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom
zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev
njegove vloge le v primeru, če določenega
dejstva ne bo mogla sama preveriti ter v
primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami
razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil
v določenem roku, ki ga komisija določi na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07), se zavržejo. Vlagatelj v
dopolnitvi vloge ne sme spreminjati predračuna stroškov in vloge v okviru meril ter tistega dela vloge, ki se veže na načrtovanje,
oziroma tistih elementov vloge, ki lahko ali bi
lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na ostale vloge, ki jih je Urad
prejel v postopku javnega razpisa.
Urad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna
pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije
ter v primeru dvoma preveriti resničnost in
verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi
in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se
v postopku javnega razpisa ugotovi, da je
posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Urad
vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila dva ali več vlagateljev, ki
bodo oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed
prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge
skladno s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu
in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo o
opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila
zapisnik.
15. Odločanje o izboru vlagatelja, pritožbeni postopek in podpis pogodbe
O izboru vlagateljev bo odločeno s sklepom Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS
za varstvo potrošnikov v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Zoper sklep Urada lahko vlagatelj v roku
8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo na
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana ali se osebno vloži neposredno v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba se
lahko vloži tudi ustno na zapisnik pri Ministrstvu za gospodarstvo. Vložena pritožba ne

zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora o pritožbi
odločiti v roku 15 dni s sklepom.
Po zaključku razpisa bodo končni rezultati objavljeni na spletni strani Urada RS
za varstvo potrošnikov: http://www.gov.
si/uvp/razpisi/razpisi.html.
Pogodbo skleneta Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo potrošnikov
in izbrani vlagatelj. Izbrani vlagatelji bodo
pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv za
podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil
od vloge.
16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ali prejmejo dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov, http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.
html., zainteresirani pa jo lahko brezplačno
dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov, pritličje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 01/47836-18, kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: uvp.mg@gov.si, oziroma po faksu 01/478-34-40.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 430-22/2010-1
Ob-2025/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v
zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (Uradni list RS,
št. 14/06 – MP; v nadaljevanju: Uredba o
ratifikaciji) ter protokola 6. srečanja Komisariata za alternativne energije in atomsko
energijo (v nadaljnjem besedilu: CEA) in
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MVZT) z dne 5. 2. 2010 v
Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in
Komisariatom za alternativne energije
in atomsko energijo (CEA) Francoske
republike v letih 2010–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih
projektov na navedenih področjih:
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Nove tehnologije za energijo:
– materiali,
– napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,
– produkcija, shranjevanje in distribucija
vodika,
– sončna energija,
– biomasa.
Jedrska energija:
– jedrska varnost (staranje materialov,
podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C,
človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),
– shranjevanje (disposal) radioaktivnih
odpadkov,
– nove reaktorske tehnologije,
– jedrski podatki,
– reaktorska dozimetrija.
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki:
– optika in laserji.
Znanosti o življenju
– novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres,
regeneracijo tkiv ter staranje,
– možganski tumorji: imaging in nove
terapije.
Raziskave globalne varnosti:
– monitoring radioaktivnosti (meritve
kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
– detekcija skritih objektov in eksplozivov.
Projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in CEA.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s CEA in tako omogočiti poglobitev
znanja ter znanstveno-tehnološki napredek
na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Prijavitelji iz 3. točke tega razpisa morajo
izpolnjevati pogoje iz Uredbe o ratifikaciji.
Slovenski vodja prijavljenega projekta mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 41/09). Vodja projekta mora imeti
najmanj 170 prostih raziskovalnih ur.
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav (francoski

(ARRS-MS-CEA-03-B/2010). Obrazca A in B,
poimenovana ARRS-MS-CEA-03-A-2010-Pr
in ARRS-MS-CEA-03-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega projekta, mora
prijavitelj priložiti v ovojnico tudi v elektronski
obliki na zapisljivi CD ali DVD ali na USB
ključ. Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne. Za pravilno
oddane prijave se štejejo prijave, ki so v
roku oddane v pisni in elektronski obliki, pri
čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 2. 6. 2010 ob 10. uri, v
prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 30. 7. 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, interesenti pa
jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za
mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

raziskovalec mora biti zaposlen pri CEA).
Slovenski in francoski vodja morata vložiti
prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga
določata pristojni instituciji (v Franciji: CEA,
www.cea.fr, CEA–Saclay, European Bilateral
Relationships, Tel. +33(1)64-50-25-19). Kontaktna oseba na francoski strani je Anne-Marie Birac, e‑mail: anne-marie.birac@cea.fr.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1,
z dne 3. 3. 2008 in v skladu s sklepom 64.
seje Znanstvenega sveta agencije z dne
16. 3. 2009.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni slovensko-francoski upravni odbor
MVZT in CEA, v nadaljnjem besedilu: skupni
odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi
izbire skupnega odbora, na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2012 znaša okvirno 420.000 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo konec junija 2010.
Sofinanciranje v letih 2010–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala delo raziskovalcev ter neposredne materialne stroške
in stroške storitev v zvezi z raziskovalnim
delom, ne pa stroškov amortizacije. Stroškov priprave in prijave na projekt prijavitelj
ne more uveljavljati.
Na podlagi podrobneje izdelanega finančnega načrta bo prejemnik (slovenski
nacionalni partner, katerega projekt bo sofinanciran) ob podpisu pogodbe prejel sredstva v višini do 50% vrednosti predmeta
pogodbe. Ta sredstva bodo prejemniku izplačana v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.
Preostanek sredstev bo prejemnik prejel v
skladu z določili pogodbe.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. oktobra 2010 do 30. septembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in CEA" morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe
v glavno pisarno agencije do 28. 5. 2010,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti v Sloveniji do 28. 5. 2010, najkasneje
do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je
lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca
A (ARRS-MS-CEA-03-A/2010) in B
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Št. 430-24/2010-1
Ob-2026/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v
zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Češke Republike (Uradni list RS, št. 59/03, MP – 14/03) ter Protokola enajstega zasedanja skupne komisije
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Češko republiko z dne 4. novembra 2009 v Pragi, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Češko
Republiko v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2012
na skupno dogovorjenih področjih:
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– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Češka Republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Češko Republiko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih čeških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne
programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
češki vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Češki republiki: Ministrstvo
za izobraževanje in raziskave Češke Republike, http://www.msmt.cz. Kontaktna oseba na češki strani je Daněk Libor, e‑pošta:
Libor.Danek@msmt.cz).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z
dne 16. 3. 2009.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Češko Republiko, v nadaljnjem besedilu:
skupna komisija). Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupne komisije, na katero
je agencija vezana.
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7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011–
2012 znaša okvirno 90.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupne komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Češki Republiki;
– stroške bivanja za češke raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS,
št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije češkim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Češko Republiko v
letih 2011-2012" morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe
v glavno pisarno agencije do 18. 6. 2010,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 18. 6. 2010, najkasneje
do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-CZ-03-A/2010) in B
(ARRS-MS-CZ-03-B/2010). Obrazca A in B,
poimenovana ARRS-MS-CZ-03-A-2010-Pr
in ARRS-MS-CZ-03-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 18. 6. 2010 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov razpis-ceska11-12@arrs.si
(zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne,
pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne

bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 22. 6. 2010 ob 10. uri, v
prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Mariji Šimenec, po tel. 01/400-59-76, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: marija.simenec@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-23/2010-1
Ob-2027/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi z
12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenih držav Amerike o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS,
št. 29/99, MP), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Združenimi
državami Amerike v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2011–2012 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Poudarek je na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah s področja okolja (vključno z znanostmi o morju), zdravja,
biotehnologije s področja hrane, materialov
(vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij.
Prednost bodo imeli slovenski nosilci,
ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje
2009–2012.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države Amerike.
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3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih
ameriških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev
na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Ameriška stran
ne bo objavila javnega razpisa, zato ameriške sodelujoče na projektu prijavi samo
slovenski prijavitelj.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje: predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z
dne 16. 3. 2009.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011–
2012 znaša okvirno 200.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih ZDA, do naslova partnerske institucije;
– stroške bivanja za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno (za kratke obiske – do 10 dni);
– dnevnice za ameriške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stro-

Št. 6130-178/2010/1
Ob-2099/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije, objavlja

škov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), t.j. 21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob
obiskih v ZDA do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za
službena potovanja v tujino, Uradni list RS,
št. 16/07 ter 30/09), t.j. 60,00 USD.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameriškim raziskovalcem
izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v
Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami
Amerike v letih 2011–2012" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno
pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in
elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije
do 17. 5. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 17. 5.
2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V
vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo
ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-ZDA-03-A/2010) in B
(ARRS-MS-ZDA-03-B/2010). Obrazca A in B,
poimenovana ARRS-MS-PL-ZDA-A-2010-Pr
in ARRS-MS-ZDA-03-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 17. 5. 2010 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov razpis-ZDA11-12@arrs.si
(zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne,
pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 19. 5. 2010 ob 9. uri, v
prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

Stran

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij v letu 2010
(oznaka: JR3–ZM–2010)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih znanstvenih monografij
slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s
spremno študijo in komentarjem,
– prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik,
– prevodov znanstvenih monografij tujih
avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za
razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije,
– izdaje znanstvenih monografij na elektronskem mediju.
Javni razpis obsega izdaje znanstvenih
monografij v tiskani in elektronski obliki s
področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
3. Cilji javnega razpisa
JAK podpira izdaje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja
objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja
ali podpodročja,
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije,
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in
mednarodnem prostoru,
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
JR3-ZM-2010 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
javnega razpisa JR3-ZM-2010 za leto 2010
znaša 425.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09).
5. Upravičeni stroški
JAK bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:
– stroške tiska, in
– stroške priprave na tisk.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR3-ZM-2010
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR3-ZM-2010.
Prijavljena znanstvena monografija mora
biti urejena in opremljena po mednarodnih
bibliografskih standardih in standardih za
znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji.
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Prijavljena znanstvena monografija mora
iziti najkasneje do zaključka koledarskega
leta 2010 in biti dostavljena JAK do 31. 12.
2010, prevodi znanstvenih monografij morajo iziti do 30. marca 2011 in biti dostavljeni
JAK.
6.1.1. Na javni razpis za sofinanciranje
izdajanja znanstvenih monografij se lahko
prijavijo:
– organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS),
– založbe,
– društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti,
– pravne osebe iz slovenskega zamejstva na področju založništva.

Zap.
št.
1.
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6.1.2. Za sredstva z javnega razpisa ne
morejo kandidirati:
– ponatisi znanstvenih monografij, razen
v primeru starejših (če je od prve izdaje minilo več kot 30 let) in težko dostopnih del, ki
so posebnega pomena za neko znanstveno
področje,
– slovarska dela tržne narave. Izjema
so slovarska dela, pomembna za razvoj
slovenske znanstvene terminologije oziroma za proučevanje slovenskega jezika in
prevodi tujih del, ki so temeljnega pomena
za določeno znanstveno področje ali podpodročje,
– zbirke v celoti,
– izdaje doktorskih in magistrskih nalog,
– zborniki.
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR3-ZM-2010

Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 5. javnega
razpisa JR3–ZM–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– prijavljene znanstvene monografije
morajo biti izdane v koledarskem letu javnega razpisa JR3-ZM-2010;
– prijavljena znanstvena monografija
mora biti finančno uravnotežena, kar pomeni, da se predvideni odhodki in prihodki prikazani v finančni zgradbi ujemajo (odhodki
= prihodki);
– prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih elektronskih izdaj sofinanciranih znanstvenih monografij;
– prijavitelji ne morejo biti sofinancirani za isti namen iz drugih proračunskih
virov.
7. Splošni razpisni kriteriji:

Razpisni kriteriji

Izvirna
znanstvena
monografija

Prevod
znanstvenih
monografij
v slo. jezik
in prevod
iz slo. v tuj jezik

Razpisni kriteriji

Možno število
točk

Možno število
točk

A) Kakovost vsebine

80

100

Pomen znanstvene monografije za razvoj znanstvenega
področja:

50

64

zelo velik

50–36

64–46

srednje velik

35–14

45–21

manjši

15–0

20–0

10

14

zelo aktualna

10–9

14–10

srednje aktualna

8–6

9–7

manj aktualna

5–0

6–0

10

10

zelo velik

10–6

10–7

srednje velik

5–3

6–4

manjši

2–0

3–0

10

12

10–0

12–0

20

0*

Aktualnost znanstvene monografije:

Pomen za razvoj znanstvene in strokovne terminologije:

Poseben pomen za slovenski in/ali mednarodni znanstveni
prostor:
za slovenski in/ali
mednarodni znanstveni
prostor
2.

B) Reference in dosežki avtorja (če ima monografija več
avtorjev, se izračuna povprečje točk vseh avtorjev. Glej tudi
točko 7.f)
Avtor je v obdobju 2005–2009 po metodologiji ARRS za
vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti
dosegel najmanj 500 točk (izračun na SICRIS-u)

visoke

20

0

Avtor je v obdobju 2005–2009 po metodologiji ARRS za
vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti
dosegel od 251 do 499 točk (izračun na SICRIS-u)

srednje

15

0

Avtor je v obdobju 2005–2009 je po metodologiji ARRS za
vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti
dosegel do 250 točk (izračun na SICRIS-u)

nižje

10

0

100

100

Skupno število točk:
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prevoda)

d) Na seji strokovna komisija odloča o
zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev znanstvene monografije v sofinanciranje, oziroma z nadomestno oceno odloča
o vključitvi znanstvene monografije, ki je
izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani
tehtni razlogi.
e) Na podlagi razdelitve znanstvenih
monografij po kategorijah pooblaščena
oseba agencije izračuna višino sredstev
za posamezno znanstveno monografijo

na podlagi sprejetih normativov za izračun
subvencije.
f) V primeru prijave izvirne znanstvene monografije avtorja, ki nima kazalcev raziskovalne uspešnosti (po SICRIS-u), se njegove reference oceni na osnovi priložene bibliografije.
Normativi za izračun subvencije
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij,
se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni
elementi:

Vrsta stroškov

Vrednost na enoto v EUR

8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Pristojna strokovna komisija za knjižno
in revijalno produkcijo s področij znanosti (v
nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda
pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezno znanstveno monografijo, od obsega in zahtevnosti znanstvene monografije
ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za znanstveno monografijo je 100
točk. Minimalno število doseženih točk, potrebnih za sofinanciranje, znaša 60 točk.
Strokovna komisija pri točkovanju določi
štiri kategorije: I, II, III in IV. Znanstvene
monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo
v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Znanstvene monografije, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v četrto kategorijo, se ne sofinancirajo.
I. kategoriji pripada 100% delež sredstev,
glede na izračunano subvencijo;
II. kategoriji pripada 80% delež sredstev,
glede na izračunano subvencijo;
III. kategoriji odstotek delež sredstev določi strokovna komisija glede na preostala
sredstva ter glede na izračunano subvencijo;
IV. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi za vsako leto
posebej in je odvisen od višine sredstev za
ta program.
Za vsako znanstveno vedo se posebej
določi točkovni razpon kategorij s pomočjo
srednje vrednosti (v nadaljevanju SV). SV
je kumulativa vseh ocen v določeni znanstveni vedi deljeno s številom uvrščenih,
evalviranih vlog:
v I. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so dosegle ocene nad SV ocen področja s prišteto polovico razlike med SV in 100 točk.
V II. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so dosegle ocene nad SV področja in do spodnje
meje I. kategorije.
V III. kategorijo se uvrstijo vloge, ki so
dosegle ocene nad določenim spodnjim pragom in do SV ocen področja.
a) Znanstvena monografija se uvrsti v
posamezno kategorijo na osnovi točkovnih
ocen. Ločeno po posameznih vedah znanstveno monografijo ocenjujeta po en član
strokovne komisije in po en recenzent za
to znanstveno področje (v nadaljevanju: recenzenta).
b) Ko posamezno znanstveno monografijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen
po posameznih vedah se pripravi vrstni red
posameznih znanstvenih monografij po vedah glede na število točk.
c) Strokovna komisija za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje znanstvenih monografij po kategorijah glede na
doseženo izračunano aritmetično sredino
ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oziroma potrditi strokovna komisija na skupnem
sestanku.
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tiskanje in vezava

0,20 EUR na avtorsko polo (A)

oblikovanje in računalniški prelom

30 EUR na avtorsko polo (B)

lektoriranje

40 EUR na avtorsko polo (C)

50% priznanih stroškov prevoda (tujih avtorjev v slovenski jezik)

270 EUR na avtorsko polo (D)

50% priznanih stroškov prevoda (slovenskih avtorjev v tuj jezik)

340 EUR na avtorsko polo (E)

lektoriranje prevedenega besedila (tujega
jezika)

45 EUR na avtorsko polo (F)

Avtorska pola besedila obsega 30.000
znakov s presledki.
Zgoraj navedeni stroški priprave znanstvene monografije se normirajo za vsako
leto posebej.
Subvencija se izračuna na naslednji način:
Subvencija = (št. avtorskih pol x naklada x A) +
(št. avtorskih pol x B) +
(št. avtorskih pol x C)
pri prevodu tujih avtorjev:
(št. avtorskih pol x D)
pri prevodu slov. avtorjev v tuj jezik:
(št. avtorskih pol x E)
(št. avtorskih pol x F)
JAK sofinancira znanstvene monografije
do naklade največ 300 izvodov in obsega 25
avtorskih pol. Obsežnejše rokopise je treba
dodatno obrazložiti.
Pri izračunu subvencije so možne korekcije za izjeme, kjer narava znanstvene
monografije zahteva dražji tisk (ilustrativno
gradivo ipd.) in sicer maksimalno do višine
+ 50%, o čemer odloča strokovna komisija
za vsak primer posebej.
Pri izdaji znanstvene monografije slovenskega avtorja v slovenskem jeziku JAK
sofinancira stroške tiska, tehnične priprave
rokopisa za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja,
ne financira pa avtorskega dela.
Pri izdaji prevoda znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik JAK
sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja.
Pri izdaji prevoda znanstvene monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku pri
tujem založniku JAK sofinancira do 50%
priznanih stroškov prevajanja. Če avtor
znanstveno monografijo že napiše v tujem
jeziku, se mu priznajo stroški lektoriranja
prevoda.
Če je izračun subvencije večji, kot so
zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog

Javni razpis se prične 12. marca 2010 in
se zaključi 12. aprila 2010.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni
obrazec (Prijava za sofinanciranje izdajanja
znanstvenih monografij za leto 2010) ter
samostojne priloge:
a) recenzijo I. (obrazec: Recenzija),
b) recenzijo II. (obrazec: Recenzija),
c) dokončen rokopis znanstvene monografije na CD-ROM-u,
d) pogodbo avtorja s tujim založnikom
(če bo prevod slovenskega avtorja objavljen
v tujini) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v tisk pri tujem
založniku,
e) izjavo prijavitelja – gospodarske družbe, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in
storitev, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja tega razpisa, ni prejel
sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo "de minimis").
Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora
vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki
bodo oddane v roku v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
1. v enem izvodu v elektronski obliki
(samo obrazce brez dokončnega rokopisa)
na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.
si
2. in v enem izvodu v tiskani obliki skupaj
s celotnim dokončnim rokopisom na CDROM-u na naslov agencije.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti od-
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stavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR3–ZM–2010.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR3–
ZM–2010, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji za knjižno
in revijalno produkcijo s področja znanosti
JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije za knjižno in revijalno produkcijo s področja znanosti JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju
posamezne znanstvene monografije.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog in originalne izjave o izpolnjevanju
razpisnih pogojev.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis
priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec in
vse zahtevane obvezne priloge, navedene v
prijavnem obrazcu.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si kjer so tudi drugi
podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
12. Dodatne informacije in pojasnila: vse
dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali po tel. 01/369-58-23, vsak delavnik,
od 10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@
jakrs.si
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
Ljubljana potekalo, v sejni sobi v 3. nadstropju, dne 14. aprila 2010. Prijavitelji bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 90 dneh, od navedenega skrajnega roka
za oddajo prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 0080/2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011 (v
nadaljevanju: javni razpis) je Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije.
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Številka javnega razpisa: JR 2/2010431
2. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračun
Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 99/09) in Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), Zakon
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07), dopolnjen Program
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki ga
je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji,
dne 15. 10. 2009, Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 121/06), Program dela JAPTI
za leti 2010 in 2011 ter Finančni načrt JAPTI
za leto 2010, h katerima je Vlada Republike
Slovenije dala soglasje na svoji 65. redni
seji, dne 21. 1. 2010, in pogodba št. JAPTI
– 1724,2224 – 2010,2011-PF, o izvajanju in
financiranju programov za spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja za
obdobje 2010–2011, z dne 23. 2. 2010.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne brezplačne in dostopne podporne storitve na lokalnem nivoju vsem ciljnim skupinam izvajalca javnega
razpisa.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti pokritost
s podpornimi storitvami najmanj 30% vseh
mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in nuditi podporne storitve na lokalnem
nivoju vsaj 35.000 uporabnikom in vsaj 10%
uporabnikom več kot v prejšnjem letu.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev v višini največ do 95% upravičenih stroškov izvajanja celovitih podpornih
storitev (v nadaljevanju: storitev) v okviru
vstopnih točk VEM za vse ciljne skupine
izvajalca javnega razpisa na območju Republike Slovenije na lokalnem nivoju v letu
2010 in letu 2011.
Izvajalec javnega razpisa bo izbral 12
prijaviteljev, in sicer po enega za posamezni
sklop, kot sledi:
1. sklop: Zasavska regija,
2. sklop: Notranjsko-kraška regija,
3. sklop: Koroška regija,
4. sklop: Spodnjeposavska regija,

5. sklop: Obalno-kraška regija,
6. sklop: Pomurska regija,
7. sklop: Jugovzhodna Slovenija,
8. sklop: Gorenjska regija,
9. sklop: Goriška regija,
10. sklop: Podravska regija,
11. sklop: Osrednjeslovenska regija,
12. sklop: Savinjska regija.
Ciljne skupine izvajalca javnega razpisa,
za katere se izvaja storitve v okviru vstopnih
točk VEM so:
– mladi: osnovnošolci in srednješolci,
– potencialni podjetniki,
– pretežno mikro, majhna in srednje velika delujoča podjetja (0-3 leta delovanja)
– v nadaljevanju: delujoča podjetja (0-3 leta
delovanja),
– pretežno mikro, majhna in srednje velika delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij
starejših od 3 let) – v nadaljevanju: delujoča
podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od
3 let).
Prijavitelj mora zagotavljati izvajanje storitev na določenem številu lokacij, kot sledi:
Statistična regija

Število lokacij

Zasavska regija

1

Notranjsko-kraška regija

1

Koroška regija

2

Spodnjeposavska regija

2

Obalno-kraška regija

2

Pomurska regija

3

Jugovzhodna Slovenija

3

Gorenjska regija

3

Goriška regija

3

Podravska regija

4

Osrednjeslovenska regija

4

Savinjska regija

4

Ob upoštevanju pogojev iz 6. točke javnega razpisa je posamezna lokacija lahko
samostojna pravna oseba ali nesamostojna
enota, ki deluje v okviru samostojne pravne
osebe.
Prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko
dostopnost storitev tako, da lokacije razdeli
po posamezni statistični regiji na način, da
zagotovi izvajanje storitev v vseh občinah
posamezne statistične regije. V prijavi je
prijavitelj dolžan navesti, katere občine bo
posamezna lokacija pokrivala s storitvami.
Seznam statističnih regij in njim pripadajočih občin je naveden v Statističnem letopisu
za leto 2009 Statističnega urada Republike
Slovenije.
Prijavitelj mora v okviru celovitih podpornih storitev v slovenskem jeziku in brezplačno za vse ciljne skupine izvajalca javnega
razpisa na vsaki posamezni lokaciji izvesti
najmanj naslednje storitve:

Ob-2051/10

Javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje
celovitih podpornih storitev v okviru
vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju
za leto 2010 in leto 2011
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa za dodelitev
sredstev za izvajanje celovitih podpornih
storitev v okviru vstopnih točk VEM na lo-

Ciljna skupina: Mladi: osnovnošolci, srednješolci
Cilj izvajanja storitev: Spodbujanje razvoja podjetniške kulture
storitev

rezultat

redno posredovanje informacijskih
paketov do uporabnikov, ki jih
pripravita izvajalec javnega razpisa in
posamezna lokacija

– tedensko posredovani informacijski paketi
šolam, društvom in drugim institucijam (javnim
organiziranim skupnostim mladostnikov) ter
mladostnikom.
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– izvedba 1 informativno-promocijske delavnice
za najmanj 20 osnovnošolcev na teme,
prilagojene ciljni skupini:
– ustvarjalnost,
– inovativnost
– podjetništvo in uveljavljanje podjetniške
zamisli;
– izvedba 1 informativno-promocijske delavnice
za najmanj 20 srednješolcev* na teme,
prilagojene ciljni skupini:
– poslovni načrt,
– konkurenca,
– dobiček,
– ustanovitev podjetja,
– timsko delo,
– ustvarjalnost,
– raziskava trga.

*Kolikor na območju, ki ga pokriva posamezna lokacija, ni niti ene srednje šole, mora ta
lokacija namesto usposabljanja za srednješolce izvesti še eno usposabljanje za osnovnošolce.
Ciljna skupina: Potencialni podjetniki
Cilj izvajanja storitev: Celovita obravnava potencialnih podjetnikov in generiranje novih
podjetij
storitev

rezultat

redno posredovanje informacijskih
paketov do uporabnikov, ki jih
pripravita izvajalec javnega razpisa in
posamezna lokacija

– tedensko posredovani informacijski paketi

izvajanje informativno-promocijskih
aktivnosti

– izvedba vsaj 1 informativno-promocijske
delavnice za najmanj 5 udeležencev na teme:
– predstavitev javnih razpisov, državnih
vzpodbud in drugih državnih podpornih ukrepov
za razvoj podjetništva.

Osnovno svetovanje, ki je povezano
z zagonom, poslovanjem in razvojem
podjetij, razvojem poslovnih idej,
uporabo različnih podpornih
inštrumentov, varstvom intelektualne
lastnine, uporabo različnih podpornih
inštrumentov in usmerjanje k državnim
vzpodbudam, ki so na voljo za
spodbujanje razvoja podjetništva, in
s tem povezana izvedba postopkov
registracij gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov

– celostna obravnava potencialnega podjetnika
(spremljanje njegovih aktivnosti od razvoja
podjetniške ideje do morebitne registracije
podjetja),
– izvedenih vsaj 30 osnovnih svetovanj,
– vsaj 60% vseh vpisov ustanovitev
gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov
mora biti rezultat celostne obravnave
potencialnega podjetnika,
– uspešno zaključeni postopki vpisa ustanovitve
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v
sistem e-VEM.

Ciljna skupina: Delujoča podjetja (0–3 leta delovanja)
Cilj izvajanja storitev: Zagotavljanje višje ravni preživetja novonastalih podjetij
storitev

rezultat

redno posredovanje informacijskih
paketov do uporabnikov, ki jih
pripravita izvajalec javnega razpisa in
posamezna lokacija

– tedensko posredovani informacijski paketi

izvajanje informativno-promocijskih
aktivnosti

– izvedba 1 informativno-promocijske delavnice
za najmanj 20 udeležencev na teme:
– predstavitev javnih razpisov, državnih
vzpodbud in drugih državnih podpornih ukrepov
za razvoj podjetništva.

Osnovno svetovanje, ki je povezano
– izvedenih vsaj 30 osnovnih svetovanj
s poslovanjem in razvojem podjetij,
delujočim podjetnikom.
varstvom intelektualne lastnine,
uporabo različnih podpornih
inštrumentov in usmerjanje k državnim
vzpodbudam, ki so na voljo za
spodbujanje razvoja podjetništva
izvedba postopkov statusnih
sprememb ali izbrisa gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov

– uspešno zaključeni postopki, ki jih omogoča
e-VEM (brez vpisov ustanovitev).
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Ciljna skupina: Delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let)
Cilj izvajanja storitev: Spodbujanje rasti in razvoja podjetij
storitev

rezultat

redno posredovanje informacijskih – tedensko posredovani informacijski paketi
paketov do uporabnikov, ki jih pripravita
izvajalec javnega razpisa in posamezna
lokacija
Osnovno informativno svetovanje, – izvedenih vsaj 30 osnovnih svetovanj.
ki je povezano s poslovanjem in
razvojem podjetij, uporabo različnih
podpornih inštrumentov, varstvom
intelektualne lastnine in usmerjanje k
državnim vzpodbudam, ki so na voljo za
spodbujanje razvoja podjetništva
izvedba postopkov statusnih sprememb – uspešno zaključeni postopki, ki jih omogoča
ali izbrisa gospodarskih družb in e-VEM (brez vpisov ustanovitev)
samostojnih podjetnikov
Druge aktivnosti
Aktivnost

Cilj

– pridobivanje ključnih informacij
zagotavljanje strokovnih in kakovostnih storitev v
lokalnega in regionalnega značaja,
skladu s pravili stroke in veljavnimi predpisi
– udeležba na seminarjih, delavnicah,
usposabljanjih in srečanjih mreže
vstopnih točk VEM, ki jih bo organiziral
izvajalec javnega razpisa kot
koordinator mreže vstopnih točk VEM
(vsaj 1-2 letno v Ljubljani ali okolici),
evidentiranje administrativnih ovir pri
poslovanju podjetij in predlaganje
ukrepov za odpravo

zmanjševanje ali odprava administrativnih ovir
za podjetja

letna izvedba ankete in intervjujev med identifikacija potreb za nadgradnjo podpornih
uporabniki podpornih storitev po enotni storitev
metodologiji, ki jo pripravi izvajalec
javnega razpisa
sodelovanje na nacionalnih
predstavitvah na vabilo izvajalca
javnega razpisa (1x letno)

promocija celovitih podpornih storitev in
promocija razvoja podjetniške kulture na
nacionalnem nivoju

Vsaka lokacija mora zagotavljati pokritost z informacijami in ostalimi podpornimi
storitvami v obsegu vsaj 30% vseh pripadajočih enot mikro, majhnih in srednje velikih
podjetij, ki imajo sedež v občinah statistične
regije, ki jo posamezna lokacija pokriva.
Vsaka lokacija mora zagotoviti vsaj 10%
novih uporabnikov njenih podpornih storitev,
t.j. mikro, majhnih in srednje velikih podjetij,
ki imajo sedež v občinah, ki jih pokriva, glede na preteklo leto.
Prijavitelj mora izvesti vse zgoraj navedene storitve na vsaki posamezni lokaciji
v obdobju od podpisa pogodbe o dodelitvi
sredstev do 31. 12. 2010 in ponovno v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
Prijavitelj mora vlogi za vsako posamezno lokacijo priložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za obdobje
od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 12.
2011. Aktivnosti v akcijskem načrtu morajo biti načrtovane z namenom doseganja
najmanj zgoraj navedenih pričakovanih rezultatov.
5. Skupna vloga
Na javnem razpisu lahko kandidira en
prijavitelj ali skupina prijaviteljev, ki predloži
ustrezni akt o skupni izvedbi storitev v okviru
vstopnih točk VEM (npr. pogodbo o sodelovanju). Aktivnosti si skupina prijaviteljev raz-

deli tako, da posamezni prijavitelj v skupini
opravlja aktivnosti na eni ali več lokacijah
znotraj statistične regije/sklopa.
Skupna vloga je vloga, v kateri enakopravno nastopa več prijaviteljev skupaj.
Vlogo lahko predloži skupina prijaviteljev, ki
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
storitev v okviru vstopnih točk VEM, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
– imenovanje nosilca skupne vloge,
– pooblastilo nosilcu skupne vloge in odgovorni osebi za podpis vloge in komunikacijo z izvajalcem javnega razpisa v njihovem
imenu,
– število lokacij in njihov naslov, na katerem bo posamezen prijavitelj izvajal storitve,
– izjava, da so vsi partnerji v skupni vlogi
seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter
merili za dodelitev sredstev in da z njimi v
celoti soglašajo, in
– navedba, da odgovarjajo izvajalcu javnega razpisa neomejeno solidarno.
Vsak prijavitelj in partner v skupni vlogi
mora izpolnjevati vse pogoje iz 6. točke javnega razpisa.
V primeru, da bo izbrana skupna vloga
skupine prijaviteljev, bo izvajalec javnega
razpisa sklenil večpartitno pogodbo z vsemi
prijavitelji v skupini. Akt o skupni izvedbi

storitev v okviru vstopnih točk VEM bo priloga pogodbe o dodelitvi sredstev.
Vsakemu partnerju v izbrani skupni
ponudbi bo podeljen naziv vstopne točke
VEM.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji na javni razpis so lahko samo
tisti, ki izpolnjujejo v tej točki navedene splošne in posebne pogoje. V primeru skupne
vloge mora vse pogoje za kandidiranje na
javnem razpisu izpolnjevati tudi vsak posamezen partner v skupni vlogi.
Splošni pogoji:
– Prijavitelj mora biti vpisan v Poslovni
register Slovenije.
– Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
likvidacije, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ni v kakršnemkoli podobnem
položaju.
– Zakoniti zastopnik prijavitelja ni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem.
– Zakoniti zastopnik prijavitelja ni storil
velike strokovne napake s področja izvajanja istovrstnih ali podobnih storitev, kot jih
opravljajo vstopne točke VEM, ki mu je bila
dokazana s sredstvi, ki jih izvajalec javnega
razpisa lahko utemelji.
– Prijavitelj izpolnjuje obveznosti s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami
države.
– Ne prijavitelj in ne zakoniti zastopnik
prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so podrobneje opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05, 17/06, 55/08):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje /dajanje daril, jemanje podkupnine
(velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje/dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja,
– in da mu ni bila izrečena stranska
kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
(Uradni list RS, št. 59/99 (12/00 – popr.),
50/04, 65/08),
– Prijavitelj ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07,
68/07, 29/08, 55/08, 91/08).
– Prijavitelj se mora seznaniti in se strinjati z vsemi pogoji, ki so navedeni v razpisu
in razpisni dokumentaciji.
– Prijavitelj mora jamčiti, da vse kopije, ki
so priložene vlogi, ustrezajo originalom.
– Prijavitelj mora jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
– Prijavitelj za iste upravičene stroške
ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
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lokalnega proračuna (na podlagi prejetega
sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila).
– Drugi pogoji, ki so navedeni v razpisu
ali razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji:
Osnovni pogoji
– Prijavitelj je lahko profitna ali neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega
prava, ki ne bo ustvarjala dobička iz pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu.
– Prijavitelj ne sme biti subjekt inovativnega okolja, vpisan v evidenco A ali
evidenco B, v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07 – ZPOP-1) in Pravilnikom o
vodenju evidence subjektov inovativnega
okolja (Uradni list RS, št. 25/08). V primeru,
da izvajalec javnega razpisa prejme samo
eno vlogo za posamezno statistično regijo/sklop in je prijavitelj subjekt inovativnega
okolja, vpisan v evidenco A ali evidenco B,
pa jo zaradi zagotovitve lokacijske dostopnosti in pokritosti s podpornimi storitvami
lahko izbere. Ta izjema velja le za vlogo,
prispelo na 2. odpiranje.
– V primeru, da ima prijavitelj status
regionalne razvojne agencije, mora zagotoviti jasno delitev izvajanja in spremljanja
funkcij in nalog, na tiste, ki jih opravlja za
regionalno razvojno agencijo in tiste, ki jih
opravlja kot lokalna podporna institucija.
– Prijavitelj mora imeti sedež v statistični regiji, za katero se prijavlja, in v eni
izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem
storitev.
– Prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko
dostopnost storitev tako, da lokacije razdeli
po posamezni statistični regiji na način, da
se zagotavlja izvajanje storitev v vseh občinah posamezne statistične regije.
– Posamezne lokacije ne smejo pokrivati istih občin.
– Vsaka lokacija mora storitve opravljati
na naslovu v eni izmed občin, ki jo bo pokrivala z izvajanjem storitev.
– V kolikor lokacija ni samostojna pravna oseba, mora imeti pravna oseba v okviru katere deluje sedež v statistični regiji za
katero se prijavlja.
– Posamezna lokacija mora pokrivati
območje z najmanj 25.000 prebivalci ali 300
mikro, majhnimi in srednje velikimi podjetji.
Pokrito območje oziroma občine morajo
tvoriti geografsko povezano celoto.
– Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti prisotnost svetovalca 1 ali svetovalca
2 najmanj 20 ur na teden. Vsak svetovalec lahko opravlja delo izključno na eni
lokaciji.
Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji izpolnjevati naslednje pogoje:
– prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena zasebnost,
– računalnik z dostopom do interneta
ter druga zahtevana programska in strojna
oprema za uporabo portala e-VEM, ki je navedena na spletnem naslovu http://evem.
gov.si/evem/infoKomuNamenjen.evem,
– telefon, naprava za faksiranje, naprava za pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko.
Kadrovski pogoji
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti prisotnost vsaj dveh oseb, ki izpolnjujeta naslednje pogoje:

datuma oddaje vloge. Informacijski paketi
so morali biti v tem obdobju posredovani
enkrat mesečno ali pogosteje in najmanj
6 zaporednih mesecev. Izkazano mora
biti periodično posredovanje vsaj enega
takšnega informacijskega paketa. Kolikor
je bil posredovan posamezni informacijski
paket več ciljnim skupinam, se tak informacijski paket šteje kot 1 referenca.
– Izkazati vsaj 4 že zaključene referenčne projekte s področja razvoja podjetništva
v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje
vloge (začetek projekta 1. 1. 2007 ali kasneje), ki so neposredno povezani z razvojem mikro, malih in srednje velikih podjetij,
v statistični regiji za katero se prijavitelj
prijavlja. Izvajalec javnega razpisa bo upošteval samo projekte, katerih vrednost je
bila višja od 5.000,00 EUR neto (za posamezen projekt). Med temi referenčnimi projekti morata biti izkazana vsaj dva razvojna
projekta, pri katerih je sodelovala eno ali
več občin iz te statistične regije.
– Izvedba osnovnih informativnih svetovanj vsaj 15 različnim strankam iz vsake
posamezne ciljne skupine izvajalca javnega razpisa (razen mladih), ki so povezana s
poslovanjem in razvojem podjetij, uporabo
različnih podpornih inštrumentov, varstvom
intelektualne lastnine in usmerjanjem k
državnim vzpodbudam, ki so na voljo za
spodbujanje razvoja podjetništva v obdobju
od 1. 1. 2008 do datuma oddaje vloge.
– Izvedba vsaj treh – štirih ali več urnih
informativno-promocijskih in izobraževalnih
aktivnosti za mlade s področja podjetništva
s ciljem spodbujanja razvoja podjetniške
kulture v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma
oddaje vloge.
– Izvedba vsaj treh – štirih ali več urnih
informativno-promocijskih in izobraževalnih
aktivnosti za potencialne podjetnike s področja podjetništva v obdobju od 1. 1. 2007
do datuma oddaje.
– Izvedba vsaj treh – štiri ali več urnih
informativno-promocijskih in izobraževalnih
aktivnosti za delujoča podjetja s področja
podjetništva v obdobju od 1. 1. 2007 do
datuma oddaje vloge.
7. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so
formalno popolne, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. število informativno-promocijskih in
izobraževalnih aktivnosti za ciljno skupino
mladih, ki bodo izvedene v letih 2010 in
2011 – 20 točk,
2. število informativno-promocijskih aktivnosti za ciljno skupino potencialnih podjetnikov, ki bodo izvedene v letih 2010 in
2011– 20 točk,
3. število informativno-promocijskih aktivnosti za ciljno skupino delujočih podjetij
(0-3 leta delovanja), ki bodo izvedene v
letih 2010 in 2011– 20 točk,
4. odstotek (%) vseh vpisov ustanovitev
gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov, ki bodo posledica celostne obravnave potencialnega podjetnika – načrtovanega odstotka v letih 2010 in 2011
8. Okvirna višina sredstev, ki se dodelijo
s tem javnim razpisom
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 in 2011 je 1.486.000,00
EUR, in sicer 690.000,00 EUR za leto 2010
in 796.000,00 EUR za leto 2011.
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za posamezen sklop je:

Svetovalec 1 mora imeti:
– sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem na dan oddaje vloge
na ta javni razpis in najmanj za obdobje do
31. 12. 2011,
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
– svetovalne izkušnje z mikro, majhnimi
in srednje velikimi podjetji, ter potencialnimi podjetniki z naslednjih področij (skupaj
vsaj 20):
– priprava poslovnih načrtov (vsaj 2
referenci),
– marketing (vsaj 2 referenci),
– vodenje podjetja (vsaj 2 referenci),
– gospodarsko in statusno pravo (vsaj
2 referenci),
– upravljanje s človeškimi viri (vsaj 2
referenci),
– državne spodbude, ki so na voljo
za spodbujanje razvoja podjetništva (vsaj
2 referenci),
– vsaj 4 leta delovnih izkušenj pod prejšnjo alinejo navedenih področij,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
aktivno znanje vsaj enega uradnega jezika
Evropske unije.
Svetovalec 2 mora imeti:
– sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem na dan oddaje vloge
na ta javni razpis in najmanj za obdobje do
31. 12. 2011,
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– svetovalne izkušnje z mikro, majhnimi
in srednje velikimi podjetji, ter potencialnimi podjetniki z naslednjih področij (skupaj
vsaj 10):
– priprava poslovnih načrtov (vsaj 1
referenca),
– marketing (vsaj 1 referenca),
– vodenje podjetja (vsaj 1 referenca),
– gospodarsko in statusno pravo (vsaj
1 referenca),
– upravljanje s človeškimi viri (vsaj 1
referenca),
– državne spodbude, ki so na voljo
za spodbujanje razvoja podjetništva (vsaj
1 referenca),
– vsaj 2 leti delovnih izkušenj pod prejšnjo alinejo navedenih področij,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
aktivno znanje enega vsaj enega uradnega
jezika Evropske unije.
Kolikor svetovalec pred sklenitvijo pogodbe med prijaviteljem in izvajalcem javnega razpisa ni pridobil tehničnih pravic za
opravljanje storitev preko sistema e-VEM,
se mora takoj po sklenitvi pogodbe in pred
začetkom dela s sistemom e-VEM udeležiti
obveznega usposabljanja, ki ga za delo s
sistemom e-VEM brezplačno organizira Ministrstvo za javno upravo. Če se svetovalec
pred začetkom dela s sistemom e-VEM ne
more udeležiti usposabljanja, ker to ni bilo
organizirano, lahko vseeno prične z delom
s sistemom e-VEM, a se mora udeležiti prvega naslednjega usposabljanja.
Reference prijavitelja:
Prijavitelj mora:
– Imeti reference pri izvajanju rednega
periodičnega posredovanja informacijskih
paketov katerikoli ciljni skupini izvajalca
javnega razpisa, v obdobju od 1. 1. 2007 do
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Število
lokacij

Sredstva za leto 2010
v EUR

Sredstva za leto 2011
v EUR

Sredstva za leto 2010
in 2011 v EUR

1. sklop

Zasavska regija

1

21.562,50 €

24.875,00 €

46.437,50 €

2. sklop

Notranjsko-kraška regija

1

21.562,50 €

24.875,00 €

46.437,50 €

3. sklop

Koroška regija

2

43.125,00 €

49.750,00 €

92.875,00 €

4. sklop

Spodnjeposavska regija

2

43.125,00 €

49.750,00 €

92.875,00 €

5. sklop

Obalno-kraška regija

2

43.125,00 €

49.750,00 €

92.875,00 €

6. sklop

Pomurska regija

3

64.687,50 €

74.625,00 €

139.312,50 €

7. sklop

Jugovzhodna Slovenija

3

64.687,50 €

74.625,00 €

139.312,50 €

8. sklop

Gorenjska regija

3

64.687,50 €

74.625,00 €

139.312,50 €

9. sklop

Goriška regija

3

64.687,50 €

74.625,00 €

139.312,50 €

10. sklop

Podravska regija

4

86.250,00 €

99.500,00 €

185.750,00 €

11. sklop

Osrednjeslovenska regija

4

86.250,00 €

99.500,00 €

185.750,00 €

12. sklop

Savinjska regija

4

86.250,00 €

99.500,00 €

185.750,00 €

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za posamezno lokacijo je za leto 2010
in 2011 je 46.437,50 EUR, in sicer 21.562,50
EUR za leto 2010 in 24.875,00 EUR za leto
2011.
Prijavitelj je dolžan za izvajanje storitev
del sredstev zagotoviti iz lastnih virov, in
sicer v višini najmanj 5% upravičenih stroškov.
9. Upravičeni stroški
Dodelitev sredstev se lahko izvede le
za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso
delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna,
virov EU in drugih virov), vključno z de minimis pomočjo.
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so
nastali na osnovi storitev, izvedenih v okviru
vstopnih točk VEM, in so nastali v obdobju
od začetka veljavnosti pogodbe sklenjene
med izvajalcem javnega razpisa in izbranim
prijaviteljem do 31. 12. 2011. V posameznem obdobju lahko prijavitelj uveljavlja le
tiste upravičene stroške, ki so nastali v poročanem obdobju in so bili plačani do datuma,
ki je določen kot rok za prejem poročila in
zahtevka, kar prijavitelj dokaže s potrdilom
o plačilu.
Upravičeni stroški za izvajanje storitev v
okviru vstopnih točk VEM, so:
– stroški dela v okviru rednega delovnega časa, prevoz na in z dela ter prehrana
zaposlenih,
– strošek pogodbenih delavcev, ki bodo
opravljali storitve podpornih storitev v okviru
vstopnih točk VEM,
– potni stroški in dnevnice zaposlenih,
– strošek najema opreme in prostora za
izvedbo informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti ter strošek predavateljev.
Natančnejša razdelitev upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
10. Obveščanje in informiranje javnosti:
izbrani prijavitelji so dolžni javnost informirati
in obveščati o tem, da je izvajanje storitev v
okviru vstopnih točk VEM sofinancirano s
strani Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije in s strani
Ministrstva za gospodarstvo. Na vseh dokumentih in publikacijah, ki so dostopne jav-

nosti, ter komunikacijah z javnostjo v zvezi
z izvajanjem storitev v okviru vstopnih točk
VEM, morajo omenjati sofinanciranje Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za gospodarstvo in objaviti njuna logotipa. Enako
velja za objave v zvezi z delom vstopne
točke VEM na lastni spletni strani.
11. Rok in način oddaje, odpiranja in
dopolnitev vlog
Oddaja vloge
Prijavitelji morajo izpolnjeno vlogo oddati
v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku oziroma v uradnem prevodu skladno z navodili in obrazci iz razpisne
dokumentacije.
Roka za oddajo vlog sta:
– za prvo odpiranje 7. 4. 2010 do
14. ure,
– za drugo odpiranje 5. 5. 2010 do
14. ure.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
– dostavljena osebno v vložišče izvajalca
javnega razpisa na naslovu: Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana, do roka za oddajo vlog;
– prispela po navadni pošti na naslov
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica
60, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog;
– oddana s priporočeno pošiljko po pošti
na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje
na dan izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti
ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis VEM 2010/2011« in navedbo
firme ter naslova prijavitelja.
Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo, dne 12. 4. 2010,
na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60 v Ljubljani.
Drugo odpiranje vlog bo, dne 10. 5.
2010, na sedežu Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Verovškova ulica 60 v Ljubljani.
Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasne vloge. Prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s
sklepom najkasneje v roku 20 dni od datuma vsakega odpiranja vlog.

Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je
določen za prvo odpiranje, bodo uvrščene v
drugo odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po
roku, ki je določen za drugo odpiranje, se
kot nepravočasne neodprte vrnjene prijavitelju. Če na ovojnici ni prijaviteljevega naslova, se ovojnica odpre in se po ugotovitvi
naslova vrne prijavitelju.
V primeru, da je v okviru prvega odpiranja izvajalec javnega razpisa že izbral
prijavitelja za posamezni sklop, za ta sklop
ne bo izbiral prijavitelja v okviru drugega
odpiranja. Vloga za že oddani sklop, ki bo
prispela na drugo odpiranje, bo zavržena.
Objava o oddanih sklopih na prvem odpiranju bo objavljena na spletnem naslovu
www.japti.si pod rubriko »Javni razpisi in
naročila«najkasneje 5 dni pred drugim rokom za oddajo vlog.
Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan,
da jo dopolni. Dopolnitev ni dopustna v delu,
ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev
vloge glede na merila ali višino dodeljenih
sredstev. Akcijski načrt in finančni načrt nista predmet dopolnitve. Prijavitelj, ki je bil
pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo
dopolniti v roku 5 dni od prejema poziva.
Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v roku za
dopolnitev ne dopolni, se zavrže.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz
vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 dni od
prejema poziva. V kolikor prijavitelj v roku
pojasnil ne posreduje, bo izvajalec javnega
razpisa o pomenu informacije odločil po prostem preudarku.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo
verodostojnost navedb v vlogi o katerih se
ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil
pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta
posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov
ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh
navedb v vlogi ne bo upošteval.
12. Ocenjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo ocenila strokovna komisija po merilih, ki so sestavni del
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloga se šteje kot formalno popolna, če
vsebuje v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji izpolnjene in opremljene obrazce
in priloge.
13. Podpis pogodbe: izvajalec javnega
razpisa bo izbranemu prijavitelju posredoval
sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu
pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša
10 dni od dneva prejema sklepa o izbiri. Če
izvajalec javnega razpisa v tem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo in se izbere naslednjo
vlogo, ki ima na osnovi ocene prva možnost
prejeti sredstva.
14. Dosegljivost razpisne dokumentacije
in dodatnih informacij
Razpisna dokumentacija z navodili in
obrazci je dosegljiva v elektronski obliki na
spletnem naslovu www.japti.si pod rubriko
»Javni razpisi in naročila« ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov
Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica
60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis
VEM 2010/2011) ali na elektronski naslov:
katarina.urbas@japti.si (s pripisom: javni
razpis VEM 2010/2011). Za posredovanje
dokumentacije po navadni ali elektronski
pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred vsakim rokom za
oddajo vloge.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo
vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji
so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega
zaprosila, posredovanega na naslov Javna
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis VEM
2010/2011) ali na elektronski naslov: katarina.urbas@japti.si (s pripisom: javni razpis
VEM 2010/2011), in sicer najkasneje 8 dni
pred vsakim rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori
izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje
3 dni pred vsakim rokom za oddajo vloge
objavljeni na spletnem naslovu www.japti.
si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega
razpisa so del razpisne dokumentacije.
15. Informativni dan: izvajalec javnega
razpisa bo za potencialne prijavitelje organiziral informativni dan o javnem razpisu.
Informativni dan bo, dne 18. 3. 2010 od 9.
do 11. ure v predavalnici št. 5, GEA College
d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
JAPTI, Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 003/2010
Ob-2004/10
Na podlagi zakonskih določil in veljavnih
pravilnikov ter meril, Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem Maribor objavlja
razpis
za predavatelje za program Gostinstvo
in turizem
– dopolnilne turistične dejavnosti,
– ekonomika podjetja,
– harmonija okusov,
– hrana in pijača,
– kuharstvo z organizacijo dela,
– kulinarika za vitalnost,
– organizacija gostinskih dogodkov,
– osnove kuharstva,
– osnove projektnega menedžmenta,
– poslovna informatika in statistika,
– strokovna terminologija v italijanskem
jeziku,
– wellness turizem.

Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj višje strokovne šole imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri, tri leta delovnih izkušenj in dokaze o
vidnih dosežkih na strokovnem in izobraževalnem področju oziroma izpolnjevati pogoje o stopnji in smeri izobrazbe iz Pravilnika
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev
višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu
višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo in turizem (Uradni list RS, št. 99/08) ter
dokazila v skladu z Merili za določitev vidnih
dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni
list RS, št. 1/09).
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– osebno prijavo z navedbo predmetov,
za katere kandidira,
– življenjepis,
– kopijo univerzitetne diplome,
– kopijo potrdila o pedagoško andragoški
izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva),
– kopijo potrdila o strokovnem izpitu za
vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva),
– kopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj,
– dokazila o dosežkih na področju izobraževanja oziroma kopijo imenovanja v
naziv svetnik (v skladu z Merili za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole),
– dokazila o dosežkih na področju strokovnega dela (v skladu z Merili za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Natančna seznanitev s pogoji za imenovanje in zahtevano dokumentacijo je možna
na spletni strani Ministrstva za šolstvo in
šport: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_
za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor, Zagrebška cesta 18, 2000
Maribor, z oznako »Razpis za predavatelja«.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Dodatne informacije lahko dobite na tel.
02//32-02-303 ali na: uprava@vsgt-mb.si.
Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor
Ob-1969/10
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 17/09) in Odloka o proračunu
Občine Kuzma za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09), objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Kuzma za leto 2010
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Kuzma za leto 2010.
II. Naročnik javnega razpisa: Občina
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih
programov v letu 2010 in sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
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– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje zvez športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezne športne
panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– informiranje o športu v medijih,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Kuzma,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Kuzma in
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj velja tudi za javne
zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene
delavce za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih programov
in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost,
– da so registrirani in na območju Občine
Kuzma delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (pogoj
velja samo za društva in zveze).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in
kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 17/09).
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki
je namenjena za programe iz III. točke tega
razpisa je 20.000 €.
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Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v v letu 2010.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občinski upravi Občine
Kuzma.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko izvajalci športnih
programov dobijo na Občinski upravi Občine
Kuzma pri Simoni Čurman, na tel. 02/55-8014, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno na Občinski upravi Občine
Kuzma ali po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 15. aprila 2010, na naslov:
Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma,
s pripisom »Javni razpis – Ne odpiraj« in z
oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Kuzma za leto 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do
12. ure oddana na Občinsko upravo Občine
Kuzma.
Na ovojnici mora biti napisano:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kuzma).
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje do 30. aprila 2010.
Vloge bo odpirala komisija, katero imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2010.
Občina Kuzma
Št. 441-0002/2010-1
Ob-1970/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 93/07) ter Odloka o proračunu
Občine Kuzma za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09), objavlja Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma
razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kuzma za leto 2010
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2010 v okvirni višini 12.000 EUR, od
tega na proračunski postavki:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 4011003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov, v okvirni višini
3.000 EUR,
– 4011004 Neposredna plačila v kmetijstvo, v okvirni višini 8.600 EUR,
– 4011005 Regresiranje zavarovalnih
premij, v okvirni višini 400 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od odobritve sredstev s strani
Občine Kuzma do porabe sredstev oziroma
do 31. 10. 2010. Dokazila/plačani računi za
izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
kateremkoli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe
v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na
kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih objektov (silosi itd.) na kmetiji ter
ureditev izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije (škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd …),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže
ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež
proti toči,
– stroški ureditve trajnega nasada:
stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stro-

ški priprave zemljišča, nakup opore, nakup
mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe
na kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti,
potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z
opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev
in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z
opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z
opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska poslopja; kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, itd.), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske
znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je
potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali proizvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev s
stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v predmetni zavarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne
premije za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za
kritje izgub, ki jih povzročajo neugodne
vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih
poslov, znaša 10% obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje živali zaradi bolezni.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s
priloženim seznamom upravičencev na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev

Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na
območju občine.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1.
2010 do 31. 10. 2010,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1.
2010 do 31. 10. 2010.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,

in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo
dejavnosti tehnične podpore in so za to
ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev. V kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev. Vsak prispevek nečlanov se
omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in
izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij
razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz
občine, najemnin razstavnih prostorov za
kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do
vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo
le-teh. Sofinancirajo se publikacije, kot so
katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcih danega proizvoda, če so
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da
so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de mini‑
mis
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja na območju Občine Kuzma, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Kuzma za leto 2010 v okvirni višini 1.000 EUR na proračunski postavki
4011004 Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena
kateremukoli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede
na to, iz katerih javnih virov so sredstva
dodeljena.
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– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z
dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do
31. 10. 2010.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 10. 2010.
Vloga je na voljo na sedežu uprave Občine Kuzma, vloži se lahko neposredno v
sprejemni pisarni Občine Kuzma ali se pošlje na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovnih pregled vlog.
Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz
javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na
podlagi predloga komisije izda župan sklepe
o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8
dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Kuzma v roku 8 dni od
prejema sklepa.
Vlagatelj mora najkasneje v roku 30 dni
od podpisa pogodbe na upravo občine predložiti dokazilo (originalno fakturo) o plačilu
stroškov ukrepa za katerega je pridobil sredstva ter originalno potrdilo o plačilu predmetnih stroškov.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Kuzma, Kuzma 60 c
ali na tel. 02/55-580-14, kontaktna oseba
Simona Čurman.
Občina Kuzma
Št. 331-1/2010
Ob-1971/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper
(Uradni list RS, št. 70/07), Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010
(Uradni list RS, št. 107/09) ter sklepa župana št. 331-1/2010 objavlja Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, Koper
javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Mestni občini Koper
za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih fi-
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nančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči, in sicer:
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B) Pomoči po uredbi „ de minimis”
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske
izjeme« so zagotovljena v proračunu za leto
2010 v okvirni višini 84.505,00 EUR, od tega
na proračunski postavki:
– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč: v
okvirni višini 27.000,00 EUR,
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja: v okvirni višini 10.000,00 EUR,
– 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu: v okvirni višini 25.000,00 EUR,
– 2334 Ukrepi za tehnično pomoč: v
okvirni višini 22.505,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
Pri določitvi višine upravičenih stroškov se
ne upošteva DDV.
II. Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za to gospodarstvo in sicer
kmetje-fizične osebe, mikropodjetja z manj
kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR
letnega prometa, majhna podjetja z manj kot
50 zaposlenimi in manj kot 43 milijona EUR
letnega prometa ter srednja podjetja z manj
kot 250 zaposlenimi ter letnim obsegom
prometa, ki ne presega 50 milijona EUR
prometa. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev,
in sicer kmetje – fizične osebe.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za
skupinske izjeme velja, da gre za državne
pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že
izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju
od odobritve sredstev s strani Mestne občine Koper, in sicer:
– do 30. 5. 2010 za ukrepe pod zaporedno številko 1, 3, 4,
– do 30. 7. 2010 za ukrep pod zaporedno
številko 2,
– do 30. 10. 2010 za ukrep pod zaporedno številko 5. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu
za površine, objekte in ukrepe izvedene na
območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper.
Prosilci morajo predložiti:
a) Podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec
„vloga za prijavo na javni razpis” za vsak
ukrep posebej.
b) Realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem
letu.
c) Izjava o kumulaciji sredstev (izjava o
dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna
in drugih morebitnih prejetih sredstvih.
č) Kolikor prijavitelj izvede ukrep na področju več občin se upošteva sorazmerni
delež, ki odpade na Mestno občino Koper.
d) Izjava o resničnosti podatkov.
e) Mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper o ustreznosti naložbe.

Posebni pogoji in merila za dodelitev
sredstev in obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih ukrepih tega razpisa
oziroma v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po
Uredbi za skupinske izjeme in uredbi „de
minimis” so:
a) Prejeta javna sredstva za naložbe v
kmetijska gospodarstva od leta 2007:
– upravičenec še ni prejel podpore iz
javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec enkrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec dvakrat prejel podporo iz
javnih sredstev:10 točk,
– upravičenec trikrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 5 točk.
b) Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk.
c) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost
(pokojninsko in invalidsko zavarovan): 20
točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost:
10 točk.
d) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo
– območje z omejenimi možnostmi: 10
točk,
– ostala območja: 5 točk.
V okviru ukrepov spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih pridelkov in tehnične podpore v kmetijstvu ima prednost
izvajalec, ki ponuja najnižjo ceno in se večkrat udeležuje kmetijskih prireditev in ostalih promocijskih prireditev, katere organizira
Mestna občina Koper.
V. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo-omejitev sredstev
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi
kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,
– najvišji znesek pomoči za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 10.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo, razen za nakup specialne mehanizacije priključkov in opreme za primarno
kmetijsko proizvodnjo, kjer znaša najvišji
znesek pomoči 5.000 EUR,
– upravičenec, ki po prejemu sklepa o
odobritvi pomoči, ukrepa ne realizira oziroma ne sklene pogodbe z občino in mu
zaradi tega sredstva v letu 2010 ne bodo
izplačana, ni upravičen do pomoči v naslednjem proračunskem letu.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe v skladu s
(točko III), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih
gospodarstev (KMG-MID) ter imajo v lasti
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oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za
potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na
območju občine.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
– stroški nakupa specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),
– stroški nakupa računalniških programov za potrebe kmetijske dejavnosti,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev
novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad
špargljev, razen vinograda).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, lokacijska
informacija v primeru lastnega zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
– predračun ob prijavi, račun oziroma
dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper, razen za nakup kmetijske
mehanizacije,
– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta (projektne dokumentacije za ureditev pašnika),
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun ob prijavi, račun oziroma
dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča,
– lokacijska informacija,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in obnovo namakalnih sistemov, pod pogojem, da taka naložba
vodi k zmanjševanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25% (nakup in zamenjava namakalne opreme)

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Mestne občine Koper.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi zaokrožitve zemljišč,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za
priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za
zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih
normativov ali programov presoje vplivov na
okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije, članstvo v takih skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
5.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu,
5.2. na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje osebe,
5.3. na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
5.4. za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,

Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča
potrebna tudi analiza tal so stroški teh storitev vključeni),
– stroški nakupa namakalne opreme.
Pogoji za pridobitev:
– program agromelioracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča,
– lokacijska informacija,
– dokazilo o manjši porabi vode (potrdilo Kmetijsko svetovalne službe oziroma
pristojne inštitucije)
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper.
2. Varstvo tradicionalne krajine, dediščine in stavb
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% oziroma 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska
poslopja),
– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske
znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je
potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Najmanjši znesek pomoči je 500 EUR,
najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo letno.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki proizvodnih in neproizvodnih
sredstev ter objektov na območju občine,
ki so vpisani v register kulturne dediščine, ter imajo status kulturnega spomenika
v skladu z Odlokom (Uradni objave PN
št. 1/93),
– organizacije in društva, ki skrbijo za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine
na območju Mestne občine Koper,
– imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
obnove oziroma naložbe na področju naravne in kulturne dediščine,
– predračun ob prijavi, račun oziroma
dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč,
– dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev
ali objekta (tradicionalne stavbe) v register
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– lokacijska informacija ali gradbeno
dovoljenje,
– dokazilo o vpisu v register društev.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč,
vključno s stroški pregleda.
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– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 500
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo leteh.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te
storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Mestne občine Koper.
B) Pomoči po uredbi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Mestne
občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o
dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov „de minimis” so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Koper za leto 2009 v okvirni višini
65.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki:
– 2836 Dopolnilne dejavnosti v okvirni
višini 22.000,00 EUR,
– 2320 Kompleksne subvencije v okvirni
višini 10.000,00 EUR,
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v okvirni višini 33.000,00 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep znaša do 50% upravičenih stroškov,
razen za ukrep Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev, kjer je bruto
intenzivnost pomoči do 100%.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec,
odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega
razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev
za posamezno naložbo pri ukrepu tehnične
pomoči pri predelavi, naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnost ter naložbe v trženje kmetijskih proizvodov s kmetij je do
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5.000 EUR, pri ostalih ukrepih pa do višine
10.000 EUR.
III. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu
„de minimis” lahko zaprosijo kmetje – fizične
osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine
na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne
osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z
namenom razvoja podeželja. Prednost pri
dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične
osebe.
IV. Ukrepi
1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne linije, etiketirka, filtri,
vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), razen
posod za hrambo vina,
– stroški nakupa opreme za filtriranje in
stekleničenja olja, etiketirke (razen posod za
hrambo olja in opreme za predelavo oljk).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
s sedežem v občini ter ostali upravičenci v
skladu s točko III. tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– odločba o vpisu dejavnosti oziroma o
vpisu v register pridelovalcev vina in oljk,
– račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2010 do 30. 7. 2010.
2. Naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti
(predelava kmetijskih proizvodov in turizem
na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne
dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo
kmetijskih proizvodov,
– stroški obresti kreditov (realna obrestna mera) za naložbe v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in
turizem na kmetiji).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo
z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
s sedežem v občini ter ostali upravičenci v
skladu s III. točko tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od zaključka zadnjega razpisa do 1. 9. 2010,

– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje).
3. Naložbe v trženje izdelkov in storitev
s kmetij
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov
s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi,
zloženke, razstave, raziskave, svetovalne
storitve …),
– oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in
predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
na območju občine ter ostali upravičenci v
skladu s III. točko tega razpisa,
– druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja izdelkov
s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– predračun za izvedene aktivnosti,
– dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene
storitve od 1. 1. 2010 do 1. 9. 2010.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih in do odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
oziroma osebnega prevoza/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o opravljeni tovornih in osebnih transportov na odročnih krajih v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do 1. 9.
2010,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in število prevozov letno.
II. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko
najkasneje do 15. 4. 2010, na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, pritličje desno in sicer
v času uradnih ur.
Prijava na razpis mora biti vložena na
predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi
dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za
posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko
svetovalne službe Koper ter na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti
z obvezno navedbo na prednji strani »Ne
odpiraj-razpis skupinske izjeme oziroma de
minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja več
vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v
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svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora
biti naveden naslov prijavitelja.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri Občinski upravi Mestne
občine Koper, Urad za družbene dejavnosti
in razvoj (Zvezdan Primožič, tel. 664-6244) ali pri Kmetijsjko svetovalni službi, Ulica
15. maja št. 17, Koper.
III. Način reševanja vlog
O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno
vlog imenovane s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni
občini Koper oziroma merila, ki so objavljena
v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno.
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge
komisija pozove, da v roku 8 dni od prejema
obvestila vlogo dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih
bodo neustrezno dopolnili se zavrže.
Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v
skladu z veljavno zakonodajo.
IV. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v roku
30 dni od dneva odločitve Komisije za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
Mestna občina Koper
Št. 430-0002/2010-173
Ob-1972/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Statuta
Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za izbiro mladinskih programov
oziroma projektov, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo programov
oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v
nadaljevanju: programi oziroma projekti), ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava (v nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2010 na območju Mestne občine
Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: programi
in projekti za izvajanje letnega programa na
področju dejavnosti mladih v Mestni občini
Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na
področju delovanja mladih v Mestni občini
Murska sobota, katerih realizacija bo imela
ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti
ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni
občini Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je
podpreti programe oziroma projekte na področju delovanja mladih v letu 2010 v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni občini Murska Sobota. Predlagatelj mora
imeti sedež oziroma stalno prebivališče na

območju Mestne občine Murska Sobota in
ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če
je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota. Prijavitelj
mora imeti prav tako poravnane vse davke in
prispevke. Prijavitelj lahko z istim programom
kandidira samo na en javni razpis v MOMS.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, ki bodo
izvajani v letu 2010. Izpolnjevanje pogojev
ugotavlja komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Murska Sobota. Komisija
bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog.
Mestna občina Murska Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Mestne občine Murska Sobota,
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Uradni list RS, št. 43/05).
5. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5.1 Obvezne priloge k vlogi:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
– izjava, da so vsi podatki podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni,
– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen
dispozicije projekta javni,
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se dovoljuje
preverjanje namenske porabe odobrenih
proračunskih sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme
biti starejša od 90 dni (samo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh
od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta ni
predmet dopolnitve vloge. Nepopolne vloge,
ki jih upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi
po faksu oziroma elektronski pošti.
6. Višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje mladinskih
projektov in programov so zagotovljena v
proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2010 v višini do 12.045,00 EUR na
proračunski postavki 18052002 – Sofinanciranje programov za mladino.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta. (brez DDV).
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8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2010.
9. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno do
12. 4. 2010, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora
biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis:
mladinski programi oziroma projekti 2010«,
na zadnji strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti
natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v
slovenskem jeziku.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem
roku in vloge, ki niso skladne z namenom
razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala
v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 14. 4.
2010.
11. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi
vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
12. 1 Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in
10. uro po tel. 02/525-16-65 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.
si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0003/2010-3
Ob-1973/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 23/07) objavlja Mestna občina Murska
sobota (v nadaljevanju: MOMS), Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za sofinanciranje programov za
področje tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost v MOMS v letu 2010:
I) področje tehnične kulture
II) uvajanje mladih v znanost
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter
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uvajanja mladih v znanost v MOMS v letu
2010, ki jih izvajajo zavodi društva in njihove
zveze. Organizacije (v nadaljevanju: upravičenci), ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost
za populacijo na območju MOMS.
Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti
na področju tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
– Pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa tehnične kulture
v MOMS,
– Pod sklop II) programi in projekti za
izvajanje letnega programa uvajanja mladih
v znanost v MOMS.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelj za kandidiranje na javnem razpisu.
– zavodi, društva in njihove zveze, organizacije, ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v
znanost.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 30. 11. 2010,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOMS.
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa znaša
do:
Pod sklop I) 23.248,00 €,
Pod sklop II) 5.525,00 €.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena do 30. 11. 2010.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do
vključno 12. 4. 2010 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: področje tehnične kulture oziroma sklop
I« ali »Ne odpiraj – vloga: področje uvajanja
mladih v znanost oziroma sklop II«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje
vlog bo vloge odpirala v sejni sobi MOMS,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne
14. 4. 2010. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih
dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
O vlogah odloči s sklepom na podlagi
predloga strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja
razpisa.
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
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– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh MOMS (www.murska-sobota.si) in v
vložišču MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu, vsak
dan, od 8. do 12. ure, oziroma po e-pošti, in
sicer pri Darji Kadiš, tel. 02/525-16-65, e‑pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0004/2010-1
Ob-1974/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Statuta
Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti za predšolske in
osnovnošolske otroke v Mestni občini
Murska Sobota za leto 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne šole, glasbena šola in vrtec,
drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in
osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in
kvalitetno preživljanje časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane teme:
– udeležba učencev in mentorjev na
predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem
načrtu in predmetniku osnovne in glasbene
šole – programi za nadarjene učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po
posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka,
program veselega decembra …,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij,
– vključevanje učencev in mentorjev v
mednarodno sodelovanje preko razpisnih
projektov.
– organizacija in vključevanje šolskih in
predšolskih športnih programov in tekmovanj,

– vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne
rekreacije,
– organizacija taborov,
– izvajanje programa krožkov, ki ne spadajo v redni program osnovne šole
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic ….).
– sodelovanje z drugimi šolami.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec,
katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov
Mestna občina Murska Sobota;
– Drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter
druge organizacije, ki po programu vzgojnoizobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene
programe in so iz Mestne občine Murska
sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine
Murska Sobota. Izvajalci teh programov si
morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev
osnovnih šol.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 20. 12. 2010,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Merila za izbor vlog
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev: orientacijska
vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost za osnovno šolske otroke
znaša do 45.000,00 EUR in do 18.000,00
EUR za predšolske otroke.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena do 20. 12. 2010.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge
oddati na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
do vključno 12. 4. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden
naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi
strani ovitka mora biti zapisano: » Ne odpiraj – vloga: Dodatna oziroma razširjena
dejavnost za predšolske in osnovnošolske
otroke v Mestni občini Murska sobota za
leto 2010.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 14. 4. 2010. V primeru nepopolnih
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da
jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po tel., vsak dan, od
8. do 12. ure oziroma po e- pošti, in sicer
pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-65, e-pošta:
darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0007/2010
Ob-1980/10
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/2010)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2010
na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni programi za delo z
mladimi,
4. programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,

8. programi za zmanjševanja nasilja nad
ženskami in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,
6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A
ali B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in
zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
občinske programe na področju sociale in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje
kvalitete življenja za občane MO Murska
Sobota.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje MO Murska Sobota oziroma
njene občane.
III. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2010 je 76.600,00 EUR oziroma, in sicer:
– za področje A 63.000,00 EUR,
– za področje B 13.600,00 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2010 morajo biti porabljena v letu
2010.
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V. Merila za izbor programov:
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo
iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v
interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so
jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference…)
6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že
izveden in evalviran).
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v
programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c) Finančna konstrukcija programa
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi v
programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovetnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva
v višini 100% vseh predvidenih odhodkov
programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa/projekta – stroški dela redno in
honorarno zaposlenih ter materialni stroški,
povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in
stroški supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi
oziroma cena stroškov dela za posamezna
področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg
sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo
upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovetnih
programih ter specifičnost prijavljenega programa.
6. Materialni stroški programa se bodo
krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis
ter zaključnih računov in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen nujen obseg materialnih stroškov programa.
Pri odmeri višine sredstev bo upoštevana
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nujnost posameznega stroška za izvajanje
programa ter primerjava višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov
upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska
Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki
programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za
izvajanje programa. S pregledom finančne
konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s
katerimi program dosega zastavljene cilje,
bo na osnovi meril določena višina sredstev,
ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za
izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega
obsega sredstev bo izvajalec programa s
pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj
racionalno uporabo sredstev in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega
programa.
VII. Način sofinanciranja programov
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov in
načinu njihovega sofinanciranja za leto 2010.
Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o
sofinanciranju programov za leto 2010:
a) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli največ 3.500,00 EUR bodo
sredstva nakazana dvakrat letno, in sicer za
prvo polletje v mesecu juniju, za drugo polletje pa v mesecu septembru, po izstavitvi
zahtevka za nakazilo sredstev za posamezno polletje.
b) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 3.500,00 EUR bodo
sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, po izstavitvi
s strani izvajalca programa za nakazilo za
posamezni mesec v letu 2010.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2010 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
– področje A« ali »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – področje B.«
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2010, vzorec pogodbe)
na vložišču Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do
12. ure pri Manueli Hochstetter ali na spletni
strani Mestne občine Murska Sobota www.
murska-sobota.si. Vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po
telefonu, vsak delavnik med 9. in 12. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, tel. (02)525- 16-64- mag. Rofina
Bernjak.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjeno prijavo na razpis, obrazec
2010 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločbo oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih
dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto odločbe ali sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva.
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije.
Če se priloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno
priložiti:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu
jasno označene z oznako: »Ponudba – Ne
odpiraj!« Javni razpis za sofinaciranje programov socialnega varstva za leto 2010 za
področje A ali Javni razpis za sofinanciranje
programov zdravstvenega varstva za leto
2010 za področje B;
odvisno od tega za katero področje se prijavljate.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
prijavitelja.
4. Rok za oddajo ponudb je 9. april
2010.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
l3. ure oddana na vložišču Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje, ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Program je potrebno, skupaj z zahtevano
dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni
na način, predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z
več programi so lahko oddane v eni kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 14. aprila 2010. Odpiranje
bo na Mestni občini Murska Sobota in ne
bo javno.
7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota obveščeni v roku 45 dni, od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 007-0011/2010-1
Ob-1981/10
Na podlagi Pravilnika o postopku za
izvajanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Tišina (Uradni list RS,
št. 93/07) in Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2010 (Uradni list RS, št. 18/09)
objavlja Občina Tišina
javni razpis
za pridobitev sredstev iz sprejetega
programa ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
v letu 2010
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (državne pomoči in druge pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči.
2. člen
(višina sredstev)
Za ukrepe v kmetijstvu so v proračunu
Občine Tišina za leto 2010 (401105 kompletne subvencije v kmetijstvu in 401103 pod-

pora drušvom in zvezam) predvidena skupna sredstva v višini 3.100,00 EUR. Okvirna
višina sredstev po ukrepih:
– Pomoč za zaokrožitev zemljišč, v okvirni višini 1.500,00 EUR.
– Delovanje društev in njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva,
podeželja in gozdarstva, v okvirni višini
1.600,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva po posameznem ukrepu ne
bodo uporabljena, se ne morajo prerazporedijo na ostale ukrepe.
3. člen
(ukrepi kmetijskih spodbud)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
1. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (arondacije).
2. Delovanje društev in njihovih združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva.
Za prvi razpisani ukrep velja, da gre za
državne pomoči. Drugi ukrep ni državna pomoč. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Tišina in do 1. 12.
2010. Dokazila, plačani računi za izvedene
aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja.
4. člen
(osnovni pogoji)
1. Kmetijska gospodarstva, pravne in
fizične osebe morajo ustrezati pogojem
SME podjetjem, ki so opredeljena v Prilogi
I Uredbe št. 70/2001, morajo se ukvarjati s
kmetijsko dejavnostjo, morajo imeti stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Tišina, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Tišina.
2. Registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine Tišina.
5. člen
(pomoč za zaokrožitev zemljišč)
Okvirna višina sredstev: 1.500,00 EUR.
Višina regresiranja: do 100% upravičenih
stroškov pravnih in upravnih postopkov pri
medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki izvajajo
medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč
med kmetijskimi gospodarstvi v Občini Tišina, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Tišina, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Tišina.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o upravičenosti arondacije,
– dokazilo o izvedbi arondacije,
– dokazilo o plačilu stroškov.
6. člen
(delovanje društev in njihovih združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva,
podeželja in gozdarstva)
Okvirna višina sredstev: 1.600,00 EUR.
Višina regresiranja: do 100% upravičenih
stroškov.
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Upravičenci:
Društva in njihova združenja, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva in podeželja in so
registrirana za delovanje na območju Občine Tišina ali delujejo na območju Občine
Tišina.
Upravičeni stroški:
– stroških za delovanje pisarne,
– materialni stroški.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o stroških delovanja pisarne,
– dokazila o materialnih stroških.
7. člen
(roki in način prijave)
Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2010.
Vloge, ki so na voljo na sedežu uprave
Občine Tišina se lahko vložijo neposredno
v sprejemni pisarni Občine Tišina ali se pošlje na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
8. člen
(obravnava vloge)
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo predlaga župan.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Komisija oceni vloge in pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na
podlagi predloga komisije izda direktorica
občinske uprave sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo
odločitev.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na Občino Tišina.
9. člen
(nenamenska poraba sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil
nenamensko mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina, ali na tel. 02/539-17-15, kontaktna oseba Drago Jureš.
Občina Tišina
Št. 6712-0001/2010
Ob-2008/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00),
Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 1/09), Pravilnika
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list RS,
št. 18/06) in drugega odstavka 126. člena
Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 12/07), Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Šentrupert za leto 2010 za
naslednje vsebine:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Zlati sonček, Naučimo se plavati,
Ciciban planinec, drugi 60 oziroma 80-urni
programi redne vadbe; udeležba na regijskih
in državnih šolskih športnih tekmovanjih),

– športna rekreacija (80-urni programi),
– šport invalidov (80-urni programi),
– strokovno izobraževanje v športu (programi usposabljanj in izobraževanj).
3. Za izvajalce letnih programov lahko
oddajo vloge na javni razpis:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenem roku,
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS,
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine
Šentrupert, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane
tako, da združujejo člane na področju regije
(v tem primeru se upošteva sorazmerni delež števila članov iz Občine Šentrupert),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa,
– prijavljajo vsebine, ki so predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov,
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in letnega
občinskega programa,
– izpolnjene pogodbene obveznosti, če
so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert.
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2010 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa znaša:
– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 2.800 EUR,
– Športna rekreacija, v višini 2.600
EUR,
– Šport invalidov, v višini 400 EUR,
– Strokovno izobraževanje v športu, v
višini 700 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa, prevzem je možen osebno
na sedežu naročnika ali na spletni strani
www.sentrupert.si, do roka za oddajo vlog,
navedenega v razpisni dokumentaciji, kontaktna oseba: Danica Grandovec.
8. Rok in način predložitve vlog: vloge na
javni razpis morajo biti predložene v roku 30
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika oziroma bodo najkasneje zadnji dan tega roka
oddane na pošti kot priporočene pošiljke,
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z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga
na javni razpis za Šport 2010« in navedbo
naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov:
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert. Vloga, ki prispe po roku, se ne
odpira in se vrne vlagatelju.
9. Postopek dodelitve sredstev in rok, v
katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: odpiranje prejetih vlog vodi
strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpirajo se samo v roku predložene vloge po
vrstnem redu, v katerem so prispele. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi
ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi
vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s
sklepom zavržejo. Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v
roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev letnega program športa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06)
in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07).
Na podlagi vrednotenja, strokovna komisija
pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži občinskemu svetu,
ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava
je dolžna v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska
uprava s sklepom o izbiri pozove vlagatelje
k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku
30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za
dodelitev sredstev se sklene pogodba med
občino in izvajalcem letnega programa športa, s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov
ter glede sofinanciranja izbranega programa
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka
za področje družbenih dejavnosti, tel. 07/3434-600, 07/34-34-607.
Občina Šentrupert
Št. 122-0003/2010
Ob-2009/10
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto
2010 (Uradni list RS, št. 1/09), Pravilnika o
postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list
RS, št. 22/06 in 45/07) in drugega odstavka
126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni
list RS, št. 12/07), objavlja Občina Šentrupert
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva za leto 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
Programi na področju humanitarne dejavnosti:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
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– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti,
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam,
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v
invalidnost.
Programi za delo z zasvojenimi:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
Preventivni programi:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– »Projekt zdrave občine«.
Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi izraženih socialnih težav v občini.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo programe za občane Občine Šentrupert,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave, tudi občanov Občine Šentrupert, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali
verske skupnosti,
– humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter
verske skupnosti, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ki združujejo člane iz Občine Šentrupert,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe, tudi za občane Občine
Šentrupert,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu
z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, tudi za občane
Občine Šentrupert,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe za
izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Šentrupert, ob pogoju, da so registrirani
za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre
podrazreda 85.3, pa priložijo statut oziroma
ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v roku, določenim z razpisom,
– izpolnjene pogodbene obveznosti, če
so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert,
– imajo sedež v občini oziroma delujejo
na območju Občine Šentrupert za občane
Občine Šentrupert, razen organizacij, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije ali države (v tem primeru se
upošteva sorazmerni delež števila članov
ali udeležencev v programih iz Občine Šentrupert),
– so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor
prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na
področju socialno varstvenih dejavnosti, o
njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi
strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov,
– se povezujejo in sodelujejo z drugimi
sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
– v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa,
– prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa
in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva ...)
Na programski sklop Programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert
se lahko prijavijo le društva upokojencev, ki
imajo sedež v Občini Šentrupert.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Šentrupert (npr.: Projekt zdrave
občine).
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
merila so opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje, ki velja in se
uporablja do sprejetja lastnega pravilnika v
Občini Šentrupert.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2010:
– za programe socialnega varstva drugih
ranljivih skupin:
– programe na področju humanitarne dejavnosti – 7.000 EUR,
– programe za delo z zasvojenimi –
500 EUR,

– preventivne programe – 3.500 EUR,
– za programe društev upokojencev s
sedežem v Občini Šentrupert: – 500 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa, prevzem je možen osebno na sedežu naročnika, kontaktna oseba:
Danica Grandovec ali na spletni strani www.
sentrupert.si, do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo
štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v
razpisni dokumentaciji, prispele na sedež
naročnika, na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za socialno varstvo 2010« in navedbo naslova
vlagatelja na ovojnici.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se vrne vlagatelju.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene ter oddane na predpisanih
obrazcih.
10. Postopek dodelitve sredstev in rok,
v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene
in pravilno označene vloge po vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo
naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku
dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev
in meril, navedenih v javnem razpisu. Na
predlog vrednotenja programov poda mnenje pristojna strokovna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana in se ga predloži občinskemu svetu, ki
o tem odloči s sklepom. Občinska uprava bo
hkrati z obvestilom o odločitvi občinskega
sveta pozvala vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za
sofinanciranje.
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba
med občino in izvajalcem socialno varstvenih programov, s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe
programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel.
07/34-34-607.
Občina Šentrupert
Št. 330-0001/2010-2
Ob-2010/10
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(ZKmet-1) (Uradni list RS, št. 45/08) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert
za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni
list RS, št. 63/08) (v nadaljevanju: pravilnik)
ter v skladu z veljavnim odlokom o proraču-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nu Občine Šentrupert za leto 2010, Občina
Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Šentrupert v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa: Občina Šentrupert (v nadaljevanju: Občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2010, v okvirni
višini 35.230 € po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku):
– za Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva, sredstva v višini 12.000 €,
– za Ukrep 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, sredstva v višini 500 €,
– za Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, sredstva v višini
7.000 €, od tega:
– za programe usposabljanja »predelava mesa na kmetiji«, sredstva v višini
1.200 €,
– za Ukrep 5: Investicije za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, sredstva
v višini 10.000 €,
– za Ukrep 6: Pokrivanje operativnih
stroškov transporta z odročnih krajev, sredstva v višini 4.350 €,
– za Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2010/2011, sredstva v višini 1.380 €.
Sredstva v proračunu Občine Šentrupert
za leto 2010 so omejena v okviru zgoraj
navedenih zneskov. Kolikor sredstva za
posamezni ukrep, na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na drug ukrep oziroma
proračunsko postavko v skladu z veljavnim
odlokom o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2010.
III. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
(ukrep 1)
a) Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev,
– stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, v ključno s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno),

– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme
namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne
nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za
jagodičje).
c) Upravičenci do sredstev:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo
kriterije za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001 in ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in
kmetijske površine na območju občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo
za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba)
– v primeru, da je investicija večja od
50.000 €, je potrebno predložiti poslovni
načrt,
– v primeru, da je upravičenec majhno
ali srednje veliko podjetje (v nadaljevanju:
MSP), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi. Vsi ti
dokumenti se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije,
– v primeru naložb v urejanje pašnikov:
izdelan načrt ureditve pašnika s popisom
del, opreme in tehnologije paše, ki ga izdela strokovna oseba (kmetijsko svetovalna
služba),
– v primeru naložb v postavitev namakalnih sistemov ali obnovo le-teh: izdelan
načrt namakalnega sistema in dokazilo, iz
katerega je razvidno, da naložba vodi k
zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– v primeru naložb v izvedbe agromelioracijskih del: izdelan načrt ureditve zemljišč
oziroma program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba in kopijo katastrskega
načrta,
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– v primeru naložb v ureditev dovoznih
poti: izdelan načrt ureditve zemljišč, poljskih
in dovoznih poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro, ki ga izdela strokovna oseba,
– izjavo vlagatelja, da za ta namen v
tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40%
upravičenih stroškov investicije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 100 €,
– najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sem preseči 10.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje
kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 800 € na
hektar kmetijskega zemljišča,
– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(Ukrep 2)
a) Cilj ukrepa: vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem
zavarovanj posevkov in plodov ter domačih
živali.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
Sofinancira se zavarovalna premija v
tekočem koledarskem letu, kot to določa
uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva na nacionalnem nivoju za posamezno
leto za:
– zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara
strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali
slane, če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharje ter
– zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer zavarovaljivih bolez
ni.
c) Upravičenci do sredstev:
– mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, imajo
sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče
leto ter imajo sedež in kmetijske površine
na območju občine.
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d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo

– za tiste deleže pomoči, ki jih z uredbo o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto
določi Vlada Republike Slovenije,
– za kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– za kmetijska gospodarstva, ki imajo
površine, katere predmet so zavarovanja,
izven območja občine.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2010.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za
tekoče leto (za leto 2010: Uradni list RS,
št. 113/09),
– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– finančna pomoč občine znaša razliko
med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do višine
50% opravičljivih stroškov obračunane zavarovalne premije za posevke in plodove ter
živali zaradi bolezni,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 20 €, najvišji pa 1.000 € na upravičenca na leto.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
3. Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju (Ukrep 4)
a) Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja, usposabljanja in
svetovanja kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja;
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se štejejo honorarji za
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje);
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih se štejejo stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov;
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski po-
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skusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali porekla niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in porekla imenovani;
– Stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
c) Upravičenci do sredstev:
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo
za:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– če gre za izvedbo izobraževanj, finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili
(kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, idr.),
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
g) Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
4. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (Ukrep 5)
a) Cilji ukrepa:
Ustvariti pogoje in možnosti za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in

pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača
obrt,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen
traktorjev,
– promocija izdelkov in storitev,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
c) Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo
ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
d) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune za izvajanje drugih
del oziroma storitev. Vsi ti dokumenti se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe
(kmetijske svetovalne službe) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti,
– v primeru, da je investicija večja od
50.000 €, je potrebno predložiti poslovni
načrt,
– v primeru, če so upravičenci člani
kmečkega gospodinjstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca kmečkega gospodarstva,
– v primeru, da je upravičenec MSP,
mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore.
e) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
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– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
f) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
g) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Ukrep 6)
a) Namen ukrepa: pokrivati operativne
stroške tovornega transporta na odročnih,
razpršenih območjih občine.
b) Območje izvajanje ukrepa (odročna
območja): Hom, Kostanjevica, Hrastno, Vrh
in Kamnje.
c) Upravičenci do sredstev: do sredstev
so upravičeni subjekti, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
d) Upravičeni stroški: operativni stroški
tovornega prevoza/kilometer v odročnih
krajih.
e) Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec/izvajalec transporta mora zagotoviti
ustrezen in kakovosten transport.
f) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 100%
upravičenih operativnih stroškov tovornega
transporta,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 € bruto v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
g) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje
tovrstne dejavnosti;
– dokazila (računi oziroma druga dokazila stroškov) o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj, in sicer za obdobje od 1. 11. 2009
do oddaje vloge oziroma do 30. 10. 2010.
Stroški tovornega transporta v obdobju od
1. 11. 2010 do 31. 12. 2010 bodo upravičeni
v razpisu za naslednje leto (2011), kolikor
bodo za ta namen zagotovljena sredstva v
proračunu občine;
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno
(navesti v prijavnem obrazcu).
6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
za šolsko leto 2010/2011 (Ukrep 8)
a) Namen ukrepa: namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo
v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih
programih in so predvideni za naslednike
kmetij.
b) Upravičenec do sredstev: udeleženci
izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, s stalnim prebivališčem v občini in
so predvideni za prevzemnike kmetij.

Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo,
v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati
naslednje podatke:
– osnovne podatke o prejemniku (ime,
naziv, sedež, KMG-MID številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da prejemnik za ta namen v
tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi
občina od izplačevalca oziroma njeno višino
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije) in
– poročilo o opravljenem delu.
Vsi računi in ostala dokazila se morajo
glasiti na ime upravičenca oziroma prejemnika sredstev; v primeru, da je prejemnik
sredstev vključen v sistem DDV, mora biti
prejemnik davčni zavezanec.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010.
VI. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga
oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost
porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem
razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi,
če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine pred iztekom 5 let.
Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VII. Roki za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je:
– do vključno 3. maja 2010 za ukrepe:
Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah. Šteje se, da je vloga
pravočasno oddana, če je najkasneje do
3. 5. 2010, do 12. ure, oddana na sedežu
Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do
3. 5. 2010 oddana na pošti (datum poštnega žiga);
– do vključno 10. septembra 2010 za
ukrep: štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
za šolsko leto 2010/2011. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do

c) Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijske srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
d) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
e) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– izpolnjen obrazec za štipendije – obr.
1,51,
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– izjavo, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala
(za šolsko leto 2009/2010),
– potrdilo o rednem vpisu (za šolsko leto
2010/2011),
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopijo zadnjega računalniškega izpisa
subvencijskih obrazcev.
f) Finančne določbe: višina štipendije se
letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se
izplačujejo iz občinskega proračuna in bo
določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna in števila prijavljenih kandidatov.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Šentrupert v letu 2010«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so navedene
pri posameznem ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne
ukrepe, določene v tem razpisu.
Prijavni obrazec – vloga je na voljo od
dneva objave razpisa do izteka prijavnega
roka na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni strani:
www.sentrupert.si.
Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je vlogo za sofinanciranje izključno
enega ukrepa.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu z
vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki ne bodo oddane v
roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa.
V. Obravnavanje vlog
Vse pravočasne in popolne vloge pregleda ter jih oceni na podlagi pogojev in
meril, ki so navedeni v tem razpisu, komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi ocene vlog naredi predlog razdelitve
sredstev po posameznem ukrepu. Komisija
lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz
naslednjih razlogov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu občine
za leto 2010.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, s katerim se določi
višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški.

Stran

Stran

514 /

Št.

19 / 12. 3. 2010

10. 9. 2010, do 12. ure, oddana na sedežu
Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do
10. 9. 2010 oddana na pošti (datum poštnega žiga);
– do vključno 15. oktobra 2010 za ukrep:
pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Šteje
se, da je vloga pravočasno oddana, če je
najkasneje do 15. 10. 2010, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma
najkasneje do 15. 10. 2010 oddana na pošti
(datum poštnega žiga);
– do vključno 30. oktobra 2010 za ukrep:
pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev. Šteje se, da je vloga
pravočasno oddana, če je najkasneje do
30. 10. 2010, do 12. ure, oddana na sedežu
Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do
30. 10. 2010 oddana na pošti (datum poštnega žiga).
Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja
na zadnji strani kuverte in z ustrezno oznako
ukrepa na sprednji strani kuverte:
– »za JR – Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
– »za JR – Zavarovalne premije«,
– »za JR – Tehnična pomoč kmetijskemu
sektorju«,
– »za JR – Dopolnilna dejavnost«,
– »za JR – Operativni stroški transporta«,
– »za JR – Štipendije v kmetijstvu«.
Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert.
VIII. Informacije o razpisu: informacije
o razpisu so objavljene na spletnih straneh
Občine Šentrupert: www.sentrupert.si ali so
dosegljive v času uradnih ur po tel. 07/3434-602 (Mateja Jazbec) ali na št. 07/34-34600 (glavna pisarna).
Občina Šentrupert
Ob-2011/10
Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08)
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana objavlja
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad
za leto 2010
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne
stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki
pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi
za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli
mednarodna priznanja oziroma so s svojim
delom pomembno prispevali k upodobitvi
in predstavitvi mesta Ljubljane doma in v
svetu.
Župančičevo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana za izjemne kulturne stvaritve, ki so
bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2008 do
vključno marca 2010) ali za delo iz daljšega
obdobja, ki trajno obogati kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in je lahko
izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu. Kadar gre za tako celovito
delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo nagrado skupina ustvarjalcev.
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Mestna občina Ljubljana bo podelila največ 4 Župančičeve nagrade.
Pobudo za podelitev Župančičeve nagrade lahko podajo posamezniki in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Mestni občini Ljubljana. Prav tako
lahko tudi člani Komisije za podelitev Župančičeve nagrade, v skladu z razpisom,
sami predlagajo druge kandidate po svoji
presoji.
Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade. Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v tekočem letu največ
eno priznanje Mestne občine Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek
oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum
v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v
primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
kolikor je to mogoče;
– podatke o pobudniku: ime in priimek
oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon
ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba,
še kontaktno osebo;
– navedbo vrste nagrade: za življenjsko
delo, za delo iz obdobja preteklih dveh let;
– utemeljitev pobude ter morebitna druga
mnenja tistih, ki pobudo podpirajo.
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo pozvala kandidate, da podajo soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo
osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal
soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje
obravnave.
Pobude za podelitev Župančičeve nagrade pošljite na naslov: Mestna občina
Ljubljana – sprejemna pisarna, Komisija za
podelitev Župančičevih nagrad za leto 2010,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, do vključno
12. aprila 2010 v zaprti ovojnici s pripisom
»Za razpis: Župančičeve nagrade 2010 –
Ne odpiraj!«
Pobudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 14 dni po izboru.
Javni razpis za podelitev Župančičevih
nagrad 2010 bo od dneva objave v Uradnem listu RS dosegljiv tudi na spletni strani
Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si)
in v glasilu Ljubljana. Dodatne informacije
lahko dobite na Oddelku za kulturo Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana, Ambrožev
trg 7 pri sekretarki Komisije za podelitev
Župančičevih nagrad Manji Ravbar po tel.
01/306-48-38 in 01/306-48-45 in po e‑pošti:
manja.ravbar@ljubljana.si.
Uradne ure po telefonu so vsak dan od
9. do 11 ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 41010-0001/2010
Ob-2012/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kanal ob Soči za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 12/10), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
(Uradni list RS, št. 21/08 in 16/09), Letnega programa športa Občine Kanal ob Soči
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10),
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04),
Pravilnika o sofinanciranju programov in
projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07),
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 13/05)
in Pravilnika za vrednotenje programov or-

ganizacij in društev na področju socialno
– humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti
v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 39/04), Občina Kanal
ob Soči objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih,
športnih, turističnih, socialnohumanitarnih in ostalih društev in
organizacij iz proračuna občine za leto
2010
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00,
faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@
obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih,
športnih, turističnih, socialno-humanitarnih
in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki ...) društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture
55.660,50 EUR,
– na področju mladinske kulture
6.447,00 EUR,
– na področju športa ob upoštevanju
Letnega programa športa za leto 2010:
70.042,55 EUR,
– na področju turizma 30.686,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih
in zdravstvenih organizacij 21.332,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj 20.445,35 EUR in sicer: za programe
veteranskih organizacij 5.135,15 EUR, za
sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin 11.160,20 EUR in za
sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo
z mladimi 4.150,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi
bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili
in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko v 30 dneh od
objave v Uradnem listu RS na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal, s pripisom »Prijava na javni razpis
– ne odpiraj!« in z oznako programa za
katerega predlagatelj kandidira. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do
12. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Kanal ob Soči. Nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob
Soči).
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8. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu
Občine Kanal ob Soči (tel. 398-12-00).
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno; izvedeno bo
najkasneje v 8 dneh po zaključku razpisa.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan
sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Kanal ob Soči
Št. 41010-3/2010
Ob-2013/10
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri (Uradni list
RS, št. 79/07, 101/07) župan Občine Žiri
objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Žiri v letu 2010
I. Naročnik: Občina Žiri, Trg svobode 2,
4226 Žiri.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev iz proračuna občine v skupni višini
31.399,02 EUR za namene, ki prispevajo k
ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva
in podeželja.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence:
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste
upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali
storitve, ki so odobrene z javnim razpisom,
morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
– Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil
postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z Zakonom o javnih naročilih.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let
po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom
in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora
hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz
tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je
navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
Za ostala določila (upravičenci, splošni
in specifični pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in ostalo) se upoštevajo določila
Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Žiri.

IV. Ukrepi, predmeti podpore, višina pomoči ter višina sredstev
a) Skupinske izjeme
Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen
pravilnika)
Predmet podpore:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
– naložbe v posodobitev nepremičnin –
hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije za aplikacijo organskih gnojil: cisterne, trosilci hlevskega gnoja in nakladači hlevskega gnoja,
ter gorske kosilnice.
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– naložbe v prvo postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in
po naložbi zagotavljajo vsaj 25% zmanjšanje porabe vode;
2. Naložbe v prilagajanje novouvedenim
standardom v živinorejski proizvodnji:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji;
– naložbe v električno infrastrukturo;
– naložbe v prezračevalni sistem;
– naložbe v napajališča za živino;
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Zbirna vloga za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primerljive površine v
uporabi kmetijskega gospodarstva) za leto
2009 oziroma 2010.
2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno
dovoljenje) – kjer je to potrebno.
3. Mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti naložbe, razen za nakup kmetijske mehanizacije.
4. Načrt ureditve (velja za naložbe v obnovo namakalnih sistemov): načrt obnove s
popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba
vodi k zmanjšani porabi vode za 25%.
5. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma
ponudb(e).
Znesek pomoči: do 50% oziroma do 40%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo do
porabe razpisanih sredstev.
Okvirna višina sredstev: 22.399,02 €.
Ukrep št. 2: Varstvo tradicionalne krajine
in stavb (9. člen pravilnika)
Predmet podpore:
Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov, in sicer:
– za naložbe, namenjene ohranjanju
značilnosti neproizvodne dediščine, ki se
nahaja na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...);
– za naložbe, namenjene ohranjanju
proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so
kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
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1. Potrebna dovoljenja za obnovo objekta (gradbeno dovoljenje, lokacijska informacija …);
2. Dokazilo o vpisu v register nepremične
dediščine.
3. V primeru, da gre za rekonstrukcijo: zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj
objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni
izpisek in katastrski načrt, ki ne smeta biti
starejša od treh mesecev).
4. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma
ponudb(e).
Znesek pomoči: do 100% oziroma do
60% oziroma do 75% upravičenih stroškov
oziroma maksimalno 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo do porabe razpisanih
sredstev.
Okvirna višina sredstev: 2.000,00 €.
Ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (12. člen pravilnika)
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov
v primarni kmetijski pridelavi,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci: So izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov
te podpore.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore
2. Dokazila za uveljavljanje subvencije:
kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e)
ali kopija(e) računa(ov) in potrdil(a) o plačilu
računa(ov) v kolikor so upravičeni stroški
že nastali.
Znesek pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Okvirna višina sredstev: 1.000,00 €.
B) Pomoči de minimis
Ukrep št. 4: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (14. člen
pravilnika)
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih pridelkov (mesa,
mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob,
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov,
ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
turizem na kmetiji: (gostinska in negostinska
dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki
(npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč
in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
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– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– druge dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Zbirna vloga za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primerljive površine v
uporabi kmetijskega gospodarstva) za leto
2009 oziroma 2010;
2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno
dovoljenje) – kjer je to potrebno;
3. Mnenje kmetijsko svetovalne službe
Škofja Loka o upravičenosti naložbe;
4. Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti: kopija izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije, izdane s strani AJPES-a;
5. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
6. Dokazila za uveljavljanje subvencije:
kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e)
ali kopija(e) računa(ov) in potrdil(a) o plačilu
računa(ov) kolikor so upravičeni stroški že
nastali.
Znesek pomoči: do 40% oziroma do 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina sredstev: 2.000,00 €.
Ukrep št. 5: Nove investicije za delo v
gozdu (15. člen pravinika).
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje: vitle, cepilce drv, motorne žage ter manjšo
opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o lastništvu gozdnih parcel
v občini Žiri.
2. Dokazila za uveljavljanje subvencije:
kopija(e) predračun(ov) oziroma ponudb(e)
ali kopija(e) računa(ov) in potrdil(a) o plačilu računa(ov) kolikor so upravičeni stroški
že nastali.
Znesek pomoči: do 40% oziroma do 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
1.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo do
porabe sredstev.
Okvirna višina sredstev: 2.500,00 €.
C) Ostali ukrepi
Ukrep št. 7: Delovanje društev in njihovih
združenj (19. člen pravilnika)
Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj,
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja v obliki sofinanciranja
upravičenih materialnih stroškov za delovanje društev.
Upravičenci predložijo prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji društva: kopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a;
2. Kopija odločbe o vpisu v register društev;
3. Program dela za leto 2010;
4. Seznam članov društva iz območja
Občine Žiri (ime in priimek ter naslov);
5. Dokazila za uveljavljanje subvencije:
kopija(e) predračun(ov) oziroma ponudb(e)
ali kopija(e) računa(ov) in potrdil(a) o plačilu računa(ov) kolikor so upravičeni stroški
že nastali.
Znesek pomoči: do 100% upravičenih
stroškov oziroma maksimalno 1.000,00 € na
društvo oziroma njihovo združenje.
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Okvirna višina sredstev: 1.500,00 €.
V. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo od
dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni
Občine Žiri, dostopna pa je tudi na spletni
strani Občine Žiri: www.ziri.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite pri Nini Poljanšek na Občini
Žiri, tel. 50-50-713 ter na kmetijsko svetovalni službi pri Germani Pivk, tel. 50-50-327.
VI. Rok in način oddaje vlog: rok za prijavo na javni razpis je: 15. 4. 2010.
Vloga mora biti ustrezna in popolna. Vloga je ustrezna, če ustreza vsebini razpisa.
Vloga je popolna v kolikor je izpolnjena na
ustreznem prijavnem obrazcu in vsebuje
vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge
ter podpise in žige na ustreznih mestih. Neustrezne vloge bodo zavrnjene, nepopolne
vloge pa bo moč dopolniti v osmih dneh od
dneva poziva na dopolnitev. Po preteku tega
roka bo vloga zavržena.
Vloge se oddajo priporočeno po pošti
ali osebno v sprejemni pisarni občine na
naslovu: Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri v
zaprti kuverti, s pripisom: Ne odpiraj, Javni
razpis – Kmetijstvo. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
VII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek javnega razpisa bo vodila
komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo
imenuje župan. Komisija pregleda in oceni
prispele vloge v roku 30 dni, po zaključku
razpisa. Na podlagi zapisnika komisije direktor občinske uprave odloči s sklepom.
Na podlagi sklepov občina z upravičenci
sklene pogodbo, s katero se podrobneje
uredijo načini in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Upravičenec pred izdanim sklepom o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostjo,
za katero so sredstva dodeljena, kar velja
za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo, 2.
Varstvo tradicionalne krajine in stavb. Upravičenec mora dostaviti kopijo(e) računa(ov)
upravičenih stroškov in potrdilo(a) o plačilu
teh(ga) računa(ov) za prej navedene ukrepe
z datumom po izdaji sklepa do vključno z
datumom 29. 10. 2010.
Za ukrepe 3. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu, 4. Naložbe za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 5. Nove investicije za delo v gozdu in 7.
Delovanje društev in njihovih združenj mora
upravičenec dostaviti kopijo(e) računa(ov)
upravičenih stroškov in potrdil(a) o plačilu
teh(ga) računa(ov) z datumom od 1. 1. 2010
do vključno z datumom 29. 10. 2010.
Kopija(e) račun(e) o upravičenih stroških
in potrdil(a) o plačilu teh(ga) računa(ov) z
datumi izven postavljenih rokov, komisija ne
bo upoštevala.
Kolikor upravičenec ne dostavi kopij(e)
računa(ov) upravičenih stroškov in potrdil(a)
o plačilu teh(ga) računa(ov) do vključno
29. 10. 2010, se vloga zavrže.
VIII. Razporeditev sredstev: kolikor bo za
posamezen ukrep prispelo manjše število
vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta
sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep
znotraj okvira javnega razpisa.
IX. Obveščanje o izidu: o izidu javnega
razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 15 dneh po zaključnem poročilu komisije za pregled vlog.
Občina Žiri

Št. 41010-2/2010
Ob-2014/10
Na podlagi pravilnika za vrednotenje in
izbor programov kulture v Občini Žiri (UVG
št. 17/01), objavlja Občina Žiri
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture v
Občini Žiri za leto 2010
1. Občina Žiri bo v letu 2010 sofinancirala programe kulture v skupni višini
35.340,00 EUR. Predmet javnega razpisa
so naslednji programi kulture:
– dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev oziroma kulturnih sekcij društev,
– muzejska dejavnost,
– založniška in literarna dejavnost.
2. Pravico do sofinanciranja programov
kulture imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje kulturnih
dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno organizacijsko obliko (Zakon
o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o gospodarskih družbah, itd) in katerih sedež
oziroma sedež ustanovitelja je v Občini Žiri,
kar se dokazuje s predložitvijo ustreznega dokumenta (overjena pravila delovanja
društva, dokazilo o registraciji opravljanja
dejavnosti, itd),
– da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti
na področju kulture,
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da Občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročilo o realizaciji programov
(obrazec Poročilo o izvajanju kulturne dejavnosti), poslovno poročilo za preteklo
leto, poročilo o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih (če se jih udeležijo), ter načrt aktivnosti
za prihodnje leto.
3. Izvajalci programov kulture so lahko
kulturna društva oziroma kulturne sekcije
društev, gospodarske družbe, zasebniki,
javni zavodi s področja kulture, vzgoje in
izobraževanja ter drugi izvajalci, ki so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti
v skladu s predpisi. Prednost pri izboru
bodo imeli izvajalci z območja Občine Žiri
in neprofitni izvajalci, ki so svoje programe
izvajali že v letu 2009.
4. Občina Žiri bo izbrane programe kulture financirala iz proračunskih postavk
Proračuna Občine Žiri za leto 2010 v naslednjih zneskih:
8.2.1.1 –

Dejavnost ljubiteljskih kulturnih
društev: 24.840,00 EUR,
08.2.1.2 – Muzejska dejavnost: 3.000,00
EUR
08.2.1.3 – Založniška in literarna dejavnost: 7.500,00 EUR.
5. Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, katerim je potrebno priložiti
zahtevane priloge. Obrazci so na voljo v
tajništvu Občine Žiri ter na spletni strani www.ziri.si. Rok za oddajo vloge je do
15. 4. 2010. Vloge morajo biti oddane po
pošti ali osebno v tajništvu občine.
6. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od zaključka razpisnega
roka. Z izbranimi izvajalci bo župan občine
sklenil pogodbo o izvajanju programov.
Občina Žiri
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Št. 41010-1/2010
Ob-2015/10
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 118/07), objavlja
Občina Žiri
razpis
za sofinanciranje množičnih in
turističnih prireditev v Občini Žiri za leto
2010
1. Proračunska sredstva Občine Žiri za
sofinanciranje izvedbe množičnih in turističnih prireditev se zagotavljajo iz proračuna
Občine Žiri za leto 2010 – proračunska postavka 08.3.1.11 – Sofinanciranje prireditev
v kraju. Skupna višina proračunskih sredstev
v letu 2010 znaša 11.350,00 EUR, ki bodo
upravičencem dodeljena v skladu z zgoraj
navedenim pravilnikom, s ciljem zagotoviti
kvalitetne in odmevne množične turistične
prireditve na visokem organizacijskem nivoju, ki se vključujejo v turistično ponudbo kraja in jo dopolnjujejo, ter privabijo čim večje
število enodnevnih obiskovalcev.
2. Predmet sofinanciranja in okvirna višina razpoložljivih sredstev:
– prireditve na prostem oziroma v začasnih pokritih prostorih: 8.450,00 EUR,
– množične športno rekreativne prireditve: 1.600,00 EUR,
– množične kulturno zabavne prireditve:
1.300,00 EUR.
3. Upravičenci do proračunskih sredstev
po tem razpisu so fizične in pravne osebe,
ki imajo sedež oziroma stalno bivališče v
Občini Žiri, in ki nameravajo organizirati
množično turistično prireditev na območju
Občine Žiri. Posamezen organizator lahko kandidira za organizacijo največ dveh
množičnih turističnih prireditev v koledarskem letu.
4. Pri posameznih prireditvah se upoštevajo naslednji dokazljivi stroški:
– organizacija prireditve (prijava, oglaševanje, zavarovanje, priprava in izvedba programa (vodenje, nastopi izvajalcev), najem
šotorov, stojnic, ozvočenja oziroma tehnične
opreme, najem in priprava prireditvenega
prostora, javna higiena (najem WC kabin,
čiščenje in odvoz odpadkov po zaključeni
prireditvi),
– živa glasba (ansambel),
– ognjemet po predhodni odobritvi Občine Žiri se ne šteje v obseg sofinanciranja.
Upravičenec, ki pridobi dotacijo na podlagi tega razpisa, mora razpolagati z verodostojnimi računovodskimi listinami, s
katerimi dokazuje upravičenost stroškov,
ter z ustreznim dovoljenjem za izvedbo prireditve.
5. Pri posameznih prireditvah veljajo naslednje omejitve višine pomoči:
– Za organizacijo športno rekreativne ali
kulturno zabavne množične prireditve najvišji znesek pomoči ne sme preseči 70%
upravičenih stroškov oziroma 150 EUR.
– Za organizacijo prireditve na prostem z
ali brez postavitve začasnih pokritih površin
in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, ki ne presega 500 oseb, najvišji
znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 500 EUR.
– Za organizacijo prireditve na prostem
v trajanju manj kot 8 ur s postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, ki presega
500 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme
preseči 80% upravičenih stroškov oziroma
1500 EUR.

– Za organizacijo celodnevne ali
večdnevne prireditev na prostem z postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo
in predvidenim številom obiskovalcev, večjim od 1000 oseb, najvišji znesek pomoči
ne sme preseči 80% upravičenih stroškov
oziroma 2000 EUR.
– Za organizacijo celodnevnih prireditev
na prostem ob prazniku Občine Žiri z postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev,
večjim od 1000 oseb, najvišji znesek pomoči
ne sme preseči 80% upravičenih stroškov
oziroma 2500 EUR.
– Zaradi ocene kvalitete, izvedljivosti,
inovativnosti in prispevka k popestritvi turistične ponudbe lahko razpisna komisija
vlogi odobri dodatna sredstva v višini do
30% razpisane pomoči za posamezno prireditev.
– V primeru, da se za organizacijo iste
prireditve prijavi več organizatorjev, bo najprimernejši kandidat izbran na podlagi točkovanja na po naslednjih kriterijih:
– uspešna izvedba iste prireditve v
preteklem letu: 0 – 35 točk,
– kvaliteta programa: 0 – 55 točk,
– zagotovljeni prostorski, kadrovski in
tehnični pogoji: 0 – 10 točk,
– skupno maksimalno število točk:
100.
6. Na razpis za dodelitev sredstev se
prijavite z razpisnim obrazcem, ki je na voljo v tajništvu Občine Žiri, Loška cesta 1,
Žiri in na spletni strani www.ziri.si, dodatne
informacije lahko dobite tudi na tel. 04/5050-713. Prijave zbiramo do 20. 4. 2010, na
vložišču Občine Žiri.
7. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom, na podlagi sklepa se
lahko odobri izplačilo akontacija dotacija v
višini največ 60% predvidenih upravičenih
stroškov. Dokončno izplačilo se izvrši na
podlagi predloženega obračuna upravičenih stroškov in priloženih dokazil o plačilu.
Z upravičencem se sklene pogodba, s katero se podrobneje dogovorijo pravice in
obveznosti.
8. Pri oglaševanju prireditev je upravičenec dolžan navajati dejstvo, da prireditev
sofinancira Občina Žiri. Upravičenci so dolžni zagotoviti, da se načrtovana prireditev
vključi v koledar prireditev, ki ga pripravlja
Turistično društvo Žiri ali drug izvajalec.
9. Vloge bo pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo imenuje župan Občine
Žiri. Upravičenci bodo o rezultatih razpisa
obveščeni do 20. 5. 2010.
Občina Žiri
Št. 410-100/2010-3
Ob-2016/10
Na podlagi Odloka proračuna Občine Postojna za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 105/09 z dne 21. 12. 2009) in sklepa župana št. 410-101/2010-2 z dne 4. 3. 2010,
Občina Postojna objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD
310 281- območje Majlonta v Občini
Postojna v letu 2010
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje sanacije obstoječega stavbnega fonda na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro
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naselbinsko jedro EŠD 310 281- Majlonta
v Občini Postojna v letu 2010 v skladu s
40. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del
območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 46/05), z namenom
spodbujanja obnove kulturne dediščine v
starem mestnem jedru in razvoja mesta Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo
vitalnega in urejenega mesta.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega
stavbnega fonda, predvsem za prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo objektov na
širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310
281 – območje Majlonta, v Občini Postojna
v letu 2010.
V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju naselbinske
dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281, bo Občina Postojna sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega
fonda v:
območje
Majlont

natančnejši opis (ulice)
Vegova ulica
Tomšičeva ulica
Kot
Jurčičeva ulica
Ulica Luke Čeč

III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev,
ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – območje Majlonta, in sicer
predvsem za prenovo fasad ter celovito prenovo objektov, znaša 40.000 EUR.
Na podlagi tega razpisa se v letu 2010
za sanacijo obstoječega stavbnega fonda
na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281
sofinancira do 50% ocenjene vrednosti investicije prenove ene stavbe z DDV; vendar ne
več kot 4.000 EUR na eno stavbo oziroma
6.000 EUR za stavbe upravičencev, ki so
najemniki občinskih stanovanj in ki bodo
v roku dveh let po pridobitvi sredstev za
prenovo stanovanjskega objekta stanovanje vrnili Občini Postojna. Predmet javnega
razpisa so investicije, izvedene v skladu s
pogoji tega javnega razpisa v letu 2009 in
še ne izvedene investicije, dokončane v letu
2010.
Dosedanji prejemniki subvencije za obnovo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta po javnih razpisih iz preteklih let niso upravičeni do ponovne dodelitve
finančnih sredstev.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk.
V primeru, da sredstva ne bodo v celoti
izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem
ali prihodnjem letu.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010.
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Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem
letu 2010 in pri katerih bodo situacije oziroma računi za dokončno opravljena dela
izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2010.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, na območju,
navedenem v predmetu tega razpisa in so
polnoletni državljani Republike Slovenije.
Upravičenci (fizične in pravne osebe) so do
finančnih sredstev upravičeni le v primeru:
1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 40. točk glede na točkovnik in
merila iz VII. točke tega razpisa in
2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna
(predvsem barva fasade).
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del s
strani izvajalca del;
– izjavo o lastništvu oziroma solastništvu
stavbe;
– izjavo najemnikov v občinskih stanovanjih;
– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VII. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana
s sklepom župana, po naslednjih kriterijih:
1. Celovita prenove stavbe . .... 30 točk,
– prenova strešne kritine . ...... 15 točk,
– prenova celotne fasade . ...... 25 točk,
–  prenova celotne fasade in
prenova celotnega objekta ........... 30 točk,
(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi zamenjava zunanjih oken in vrat in zamenjava
strešne kritine).
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
2. Stavba je evidentirana kot .... 25 točk,
– enota kulturne dediščine po
predpisih o varovanju kulturne dediščine .......................................... 25 točk,
– stavba je vpisana v zbirni register kulturne dediščine . ............. 15 točk,
(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
3. Stavbe katerih obnovitvena
dela so že pričeta ......................... 20 točk
– obnovitvena dela stavbe so
pričeta . ......................................... 20 točk,
– obnovitvena dela stavbe še
niso pričeta ................................... 0 točk.
(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
4. Obdobje zadnje prenove
stavbe ........................................... 20 točk
– nad 20 let ............................. 20 točk,
– nad 10 let ............................. 10 točk,
– pod 10 let ............................. 0 točk
(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
5. Prenova stavbe (vsaj ene fasade) z namenom, da se zmanjša
poraba energije in ohranja toplota 20 točk
in sicer:
– izvedba toplotne zaščite stavbe z ustrezno debelino izolacijskega materiala (d), da bo razmerje
λ/d ≤ 0,3 W/m2K . .......................... 10 točk
– vgradnja novih oken z normativno toplotno prevodnostjo
U < 1,30 W/m2K............................. 10 točk
(Op. točke se med seboj seštevajo)
6. Upravičenec je najemnik občinskega stanovanja ..................... 20 točk.
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VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis
– Fasade Majlont 2010«.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 9. 4. 2010.
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno informacijsko pisarno
(pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno 9. 4.
2010, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2,
vsak dan, v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine
Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2010, v kateri
se bodo določile medsebojne obveznosti in
pravice.
Upravičenec je dolžan predložiti Občini
Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2010.
Obvezna priloga zahtevka je projektno
tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor kolikor veljavna zakonodaja to predpisuje. Upravičenec je dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih določa
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih
za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 46/05) za
predmetno območje.
X. Naslov in rok za reševanje pritožbe
Če se upravičenec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh
od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230
Postojna.
XI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Karmen Berra
Gulje.
Občina Postojna
Št. 410-101/2010-3
Ob-2017/10
Na podlagi Odloka proračuna Občine Postojna za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 105/09 z dne 21. 12. 2009) in sklepa žu-

pana št. 410-101/2010-3 z dne 4. 3. 2010,
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
za spodbujanje energetske prenove
večstanovanjskih hiš ter obnove
strešnih kritin v Postojni v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za:
– za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb – izvedbo toplotne zaščite zunanjega ovoja večstanovanjskih stavb (fasade),
– prenovo obstoječih fasad – obnovo
obstoječe toplotne zaščite,
– zamenjavo obstoječe strešne kritine, ki
vsebuje azbestna vlakna na območju ulic:
Kremenca I in II ter Ulica Prekomorskih brigad v Postojni.
II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev
za leto 2010, namenjenih za predmet tega
razpisa znaša 120.000 EUR.
Občina Postojna bo v letu 2010 sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda v višini do 20% predračunske vrednosti
investicije prenove ene stavbe, vendar ne
več kot 10.000 EUR z vključenim DDV na
eno stavbo. V primeru celovite energetske
obnove večstanovanjske stavbe, ki zajema
fasado in zamenjavo azbestne strešne kritine, znaša višina nepovratnih sredstev 20%
predračunske vrednosti investicije prenove
ene stavbe, vendar ne več kot 16.000 EUR
z vključenim DDV.
Predmet javnega razpisa so investicije,
izvedene v skladu s pogoji tega javnega
razpisa v letu 2009 in še ne izvedene investicije, dokončane v letu 2010.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk.
V primeru, da sredstva ne bodo v celoti
izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem
ali prihodnjem letu.
III. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011(ZIPRS1011) (Uradni list RS, št. 99/09 z dne 7. 12. 2009).
IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– Upravniki večstanovanjskih stavb,
ki zastopajo etažne lastnike stavb z več
kot dvema etažnima lastnikoma in več kot
osmimi posameznimi deli, na območju iz
točke I.
V. Vsebina prijave
– Prijava se šteje za popolno kolikor vsebuje vse navedene elemente v skladu z
razpisno dokumentacijo.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del s
strani izvajalca del;
– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VI. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih
kriterijih:
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1. Celovita prenove stavbe....... 30 točk,
– prenova celotne fasade ........ 15 točk,
– prenova celotnega objekta ... 30 točk,
(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi zamenjava strešne kritine)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
2. Obdobje zadnje prenove
stavbe (fasada ali streha) ............ 20 točk,
– nad 30 let .........................
20 točk
– nad 20 let .......................... 10 točk,
– nad 10 let .........................
5 točk.
(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
3. Prenova stavbe z namenom,
da se zmanjša poraba energije in
ohranja toplota ............................... 10 točk
in sicer:
– izvedba toplotne zaščite
stavbe z debelino toplotne izolacije vsaj 12 cm in normativno
toplotno prevodnostjo izolacijskega materiala zunanjih sten maks.
0,045W/mk ................................. 20 točk,
4. Predviden rok dokončanja
del do 30. 7. 2010 . ..................... 10 točk.
VII. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravniki stanovanjskih objektov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo
Občina Postojna sklenila ustrezne pogodbe o
dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo obstoječih večstanovanjskih stavb.
Upravnikom stanovanjskih objektov, ki
so na razpisu uspeli in z Občino Postojna
podpisali ustrezno pogodbo, se bodo nakazala sredstva in sicer na podlagi zahtevka
za izplačilo s prilogami, kot sledi iz razpisne
dokumentacije
Upravičenec do subvencije je dolžan najkasneje do 31. 10. 2010 predložiti Občini
Postojna končno poročilo o izvedenih delih.
Občina se zavezuje pregledati prejeto poročilo o izvedbi del v roku 15 dni od prejema
poročila in ga na podlagi ogleda na terenu
potrditi ali zavrniti.
VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti oddana ali poslana priporočeno po pošti v zapečatenem ovitku z
imenom in naslovom upravičenca na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj –
prijava na javni razpis – prenova fasad in
streh».
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 31. 3. 2010, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna
št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z
vložiščem v delovnem času, objavljena pa
sta tudi na spletni strani Občine Postojna,
http://www.postojna.si.
Upravičenci iz. VI. točke tega razpisa, ki
bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani
k dopolnitvi vlog.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana do 31. 3. 2010, do 12. ure, v pisarni
št. 3/2 – sprejemno informacijski pisarni z
vložiščem oziroma do tega datuma ni prispela po pošti na Občino Postojna. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba, glede
na IV. točko tega razpisa;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Upravičenci iz IV. točke tega razpisa
bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje
v desetih dneh po odpiranju vlog.
IX. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec iz IV. točke tega razpisa
z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno
pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana
na naslov: Občina Postojna, Urad župana,
Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo
prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih
dneh od prejema pritožbe.
X. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba Karmen Berra
Gulje, tel. 05/72-80-790.
Občina Postojna
Št. 430-35/2010
Ob-2018/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in nadaljnje spremembe), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08), Odloka o proračunu Občine Litija
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 113/09) in
34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov za otroke in mlade v letu 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/8963-438, faks 01/89-63-460, e-mail: občina.
litija@litija.si.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov neprofitnih programov in
projektov za otroke, stare do 14 let ter za
mlade, stare od 14 do 29 let, ki jih izvajajo
nevladne organizacije z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanja in vključevanje mladih v mladinsko delo.
Kot program se smatra kontinuirano izvajanje in koordiniranje aktivnosti skozi večji
del leta, vsaj enkrat mesečno, vsaj devet
mesecev v letu in vključuje večje število
aktivnih udeležencev, kot projekt pa posamična aktivnost izvajalca oziroma zaključen
enkratni dogodek.
Iz tega razpisa se ne morejo sofinancirati stroški:
– investicij ali nakupa opreme,
– programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov ali pozivov
Občine Litija ali so sredstva zanje zagotovljena na posebnih proračunskih postavkah
Občine Litija,
– letovanj, kot so študijski obiski in tista,
ki jih lahko pojmujemo za turistična,
– aktivnosti, s katerimi se ustvarja dobiček,
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– festivalov,
– jezikovnih tečajev,
– srečanja oziroma izmenjava šolskih
skupin.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna organizacija/društvo in opravljajo dejavnosti,
namenjene predvsem za otroke in mladino
in ki so predmet razpisa,
– da imajo sedež, izpostavo ali enoto v
Občini Litija,
– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje
(šteto od dneva objave tega razpisa) na
področju, ki je predmet razpisa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje prijavljenih programov
oziroma projektov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo
za prijavljene programe oziroma projekte, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– da imajo za izvajanje programa oziroma projekta zagotovljen najmanj 20% delež
sofinanciranja iz drugih virov oziroma da
pravne osebe, ki so ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne
osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, imajo za
izvajanja programa oziroma projekta zagotovljen najmanj 40% delež sofinanciranja iz
drugih virov,
– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega značaja.
Pravice do sofinanciranja po tem razpisu
nimajo pravne osebe in javni zavodi, katerih
ustanovitelj je Občina Litija.
4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev znaša
6.000 EUR, pri čemer se do 2.000 EUR namenja sofinanciranju programov, 4.000 EUR
pa sofinanciranju projektov.
Občina Litija bo posamezen program oziroma projekt sofinancirala največ do 80%
oziroma 60% vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za
namene, za katere so bila dodeljena.
6. Merila in kriteriji za vrednotenje prispelih prijav
Za vrednotenje prispelih prijav za sofinanciranje programov in projektov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: obdobje delovanja prijavitelja na prijavljenem
programu/projektu, jasnost ciljev in strokovna
utemeljenost programa/projekta, potencialno
število udeležencev, ki jim je program/projekt namenjen, število aktivnih članov oziroma nosilcev programa/projekta, trajanje
programa/projekta, realnost in ekonomičnost
finančne konstrukcije, delež sredstev iz drugih virov za izvedbo programa/projekta ter
območje izvajanja programa.
Kolikor posamezen program/projekt pri
vrednotenju ne bo dosegel vsaj 30% vseh
možnih točk, iz tega razpisa ne bo sofinanciran.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Zainteresirani kandidati
jo lahko dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52) ali jo
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pridobijo na spletnih straneh Občine Litija
www.litija.si.
8. Rok za oddajo vlog in način prijave
Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 29. 3. 2010,
osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do
14. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 29. 3. 2010 (datum poštnega
žiga), na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje programov/projektov za otroke in
mlade 2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis bo izvedla pristojna komisija dne 30. 3.
2010, ob 9. uri v prostorih Občine Litija. Odpiranje vlog ne bo javno.
Po pregledu vlog bo komisija v roku 8
dni prijavitelje z nepopolnimi vlogami pisno
pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom
zavržene.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Komisija bo pripravila predlog prejemnikov proračunskih sredstev v skladu z merili,
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
O izboru prejemnikov proračunskih sredstev bo odločila pooblaščena oseba Občine
Litija s sklepom. Hkrati s sklepom o izboru
prejemnikov proračunskih sredstev se izbranim prejemnikom proračunskih sredstev
s povratnico pošlje tudi poziv k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od
prejema poziva ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
11. Pritožbeni postopek
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa, in da mu sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pisno pritožbo za preveritev utemeljenosti
sklepa o izboru v roku 8 dni na naslov naročnika. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji ali kriteriji in merila za ocenjevanje vlog.
Pristojna komisija bo pritožbo obravnavala in preverila njene navedbe. O pritožbi
bo odločeno najkasneje v roku 15 dni. Sklep
o pritožbi vlagatelja je s tem dokončen.
12. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Jerič Marija, tel. 01/89-63-438.
Občina Litija
Št. 3310-0001/2010-10
Ob-2028/10
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2010 (MUV, št. 6/07),
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi, za programsko obdobje
2007–2013 (MUV, št. 26/07), Občina Radlje
ob Dravi objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Radlje ob Dravi v letu 2010
I. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Radlje ob Dravi v letu 2010 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo
za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo,
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu,
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev,
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep iz 1. točke prejšnjega člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev.
(2) Za ukrep za zagotavljanje tehnične
podpore iz 2. točke prejšnjega člena:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci;
(3) za ukrep iz 3. točke prejšnjega člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta,
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
(4) za ukrep za investicije v dopolnilne
dejavnosti na kmetijah:
– subjekti, ki imajo registrirano potrebno
oziroma zahtevano dejavnost,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2010.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 14.551,15 EUR.
Predmet pomoči:
1. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s
popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga
pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Radlje ob Dravi);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
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– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene v
poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2006).
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi
dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,

– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
17.158,41 EUR.
Predmet pomoči: predmet podpore je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki
niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta in zadruge, ki opravljajo dejavnost
transporta
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog
z navedbo razdalj in številom prevozov letno, zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do:
– 100% upravičenih operativnih stroškov
tovornega transporta.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in
območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
7.000,00 EUR.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet pomoči
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:

– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
7.500,00EUR,
– in sicer za sofinanciranje strokovnih
društev 4.000,00 EUR,
– za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – splošno 3.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja.
Občina Radlje ob Dravi z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
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– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih
rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije s
planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
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– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– znesek dodeljene pomoči znaša največ
3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 12. 4. 2010, do 11. ure
oziroma v primeru neporabljenih sredstev
na posameznih postavkah bo razpis odprt
do 24. 4. 2010 do 11. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob
Dravi v letu 2010«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – Razpis
kmetijstvo 2010«, na naslov Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi. V primeru, da upravičenec pošilja
več vlog za več namenov, mora biti vsaka
vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo odpiral in obravnaval Odbor
za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Radlje
ob Dravi, po končanju javnega razpisa. V
primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo opravljeno drugo odpiranje vlog. Odbor bo opravil pregled vlog ter

jih ocenil na podlagi pogojev in meril, ki so
bili navedeni v javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem
razpisu odloča tajnik občine ali druga od tajnika pooblaščena oseba s sklepom, na predlog
odbora. Upravičencem se izda sklep o višini
odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih
stroških za posamezen ukrep. Upravičenec
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena.
Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 3
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni,
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Radlje ob Dravi najkasneje do 29. 10. 2010.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2010.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava oziroma nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Radlje ob Dravi
(www.obcina-radlje.si) ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo pri strokovni
delavki Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, pri Tini Ternik, tel.
02/88-79-630, e-mail: tina.ternik@radlje.si,
vsak delovni dan v času od 8. do 10. ure in
od 11. do 14. ure.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 0124/2010
Ob-2029/10
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem pre-
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moženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) ter Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 2010 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 4/2010), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina v
k.o. Trbovlje, in sicer poslovni prostor v stavbi, z naslovom Partizanska cesta 2, Trbovlje.
Etažna lastnina še ni urejena. Skupna površina znaša v skladu z zapisnikom o ugotovitvi
vrednosti poslovnega prostora 37,85 m2.
Skupna izklicna cena za poslovni prostor
znaša 21.600,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
Stavba je zasedena z najemnikom.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 12. 3.
2010 na Občinski upravi Občine Trbovlje, v
občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od
8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
torka, 23. 3. 2010, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: ponudba za nakup poslovnega prostora z naslovom Partizanska
cesta 2.
5. Ponudniki morajo najkasneje do ponedeljka, 22. 3. 2010 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
poslovnega prostora z naslovom Partizanska cesta 2.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni,
po soglasju občinskega sveta k prodaji, s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti, najkasneje
v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.

8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v torek, 23. 3. 2010, ob 10. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno, najemnik pa ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo, tel.
03/56-27-912.
Občina Trbovlje
Št. 430-0013/2010-170
Ob-2044/10
Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP,
110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07 z dne 6. 6. 2007),
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 14/10 z dne 1. 3. 2010), Statuta Mestne
občine Murska Sobota-uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 23/07), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 22 z dne 23. 3 2009) in Letnega
programa športa v Mestni občini Murska
Sobota za leto 2010
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2010
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2010.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
III. Predmet, pogoji in merila javnega
razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin,
ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
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– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne
zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Pogoji sofinanciranja:
Pravico do pridobivanja sredstev za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v mestni občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem
območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za
opravljanje dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo programov, prijavljenih na javni
razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo
imeti urejeno evidenco članstva in evidenco
udeležencev programa,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine
Murska Sobota,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s
Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota.
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem v Mestni občini
Murska Sobota,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja
letnega programa.
Merila za sofinanciranje programov:
Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2010
na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Murska Sobota.
Merila so sestavni del pravilnika.
IV. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je: 221.100,00
EUR.
1. Letni program športa
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– delovanje športnih društev, klubov in
zvez,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
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Sofinancirajo se naslednje razvojne in
strokovne naloge:
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih društev na področju
športne rekreacije,
– športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Sredstva za ta namen so predvidena v
proračunu Mestne občine Murska Sobota
na postavki:
18051013 Letni program Športa v višini
206.500,00 €
2. Delovanje športne zveze
Delovanje Športne zveze – organov zveze, mat. stroški
Sredstva za ta namen so predvidena v
proračunu Mestne občine Murska Sobota
na postavki:
18051001 Sredstva za delovanje Športne zveze v višini 14.600,00 €.
Dodeljena sredstva za izvajanje letnega
programa športa morajo biti porabljena v
letu 2010.
V. Vsebina vloge in dodatne informacije
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
mora biti izdelana izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije. Priložiti je potrebno
tudi podpisan vzorec pogodbe s podatki izvajalca programa športa. Predlagatelji lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo v vložišču mestne uprave Mestne občine Murska
Sobota ali na Športni zvezi Murska Sobota.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je
Goran Gutalj (Športna zveza Murska Sobota, Mladinska 3, 9000 Murska Sobota,
tel. 02/530-80-50; info@sz-ms.si). Obrazci
so na voljo tudi na spletnih straneh Mestne
občine Murska Sobota www.murska-sobota.
si (pod rubriko »Razpisi – Javni razpis za
sofinanciranje letnega programa športa v
Mestni občini Murska Sobota za leto 2010«)
ali na www.sz-ms.si.
VI. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v vložišču mestne uprave Mestne občine Murska
Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno
pošiljko najpozneje do 13. 4. 2010 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču
Mestne občine Murska Sobota.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina
Murska Sobota), pripis "Javni razpis za letni
program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2010 – Ne odpiraj!".
VII. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo dne 15. 4.
2010 odprla pravočasno prispele vloge in
ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene.
Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo v 8 dneh pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v
predpisanem roku, bo komisija izločila.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma
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programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2050/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS. št. 25/98), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/10) in
Sklepa o letnem programu športa v Občini
Vipava za leto 2010, Občina Vipava, Glavni
trg 15, Vipava, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Vipava
I. Občina Vipava bo v letu 2010 sofinancirala naslednje športne programe:
1. Interesno športno vzgojo predšolskih
otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa
2. Športno vzgojo otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Športno rekreacijo
6. Šport invalidov
7. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
8. Raziskovalno dejavnost
9. Informacijski sistem na področju športa
10. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih
športnih prireditev
11. Delovanje športnih zvez in društev
12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme.
II. Okvirna višina sredstev za izvedbo
javnega razpisa je 53.000 € za programe
od prve do dvanajste točke in 10.000 € za
investicijsko vzdrževanje športnih objektov
ter nabavo opreme.
Sredstva pridobljena na javnem razpisu
morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.
III. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Vipava (Uradni list RS, št. 17/10). Občina
Vipava bo v letu 2010 namenila dodatna
sredstva za sofinanciranje investicijskega
vzdrževanja športnih objektov in nabavo
opreme, pod pogojem, da društvo pridobi
sofinanciranje tudi s strani Ministrstva za
šolstvo in šport. Sredstva v skupni višini
10.000 € bodo društvom razdeljena gleda
na doseženo število točk iz 93. in 94. člena
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni.
IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih
ustanovijo športna društva s sedežem na
območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej
predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne, zavodi za področja
vzgoje in izobraževanja.
Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Vipava posebej predvideva.

V. Rok za prijavo programov je sreda,
31. 3. 2010. Prijave v zaprti kuverti z oznako
»Športni programi 2010 – ne odpiraj« in naziv prijavitelja, se pošlje po pošti ali odda na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava. Šteje se, da je prijava pravočasna,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno občinske uprave
do 15. ure.
Izvajalci programov, ki bodo prijavili investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter
nabavo opreme svojo prijavo posredujejo
do 31. 3. 2010 in so dolžni v roku 10 dni po
zaključku Javnega razpisa Ministrstva za
šolstvo in šport dostaviti sklep iz katerega je
razvidno sofinanciranje ministrstva.
Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Občine Vipava. Občina si pridružuje
pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred zaključkom
razpisa.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni
Občine Vipava ali na spletnih straneh občine: www.vipava.si, pod rubriko razpisi.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo na tel. 05/36-43-411 – Majda Sever.
VI. Vloge bo strokovna komisija odpirala
7. 4. 2010. Sklep o izbiri bodo prijavljeni
izvajalci prejeli v roku 30 dni po izteku roka
za oddajo prijav. Sklep o sofinanciranju investicijskega vzdrževanja športnih objektov
ter nabave opreme bo izdan v roku 30 dni po
prejemu sklepa iz katerega je razvidno sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport.
Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba
o sofinanciranju.
Občina Vipava
Ob-2063/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 14/10), Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na
področju kulture, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja
neprofitnih organizacij na področju kulture,
izdelave konservatorskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije za obnovo ter
obnove objektov nepremične sakralne in
kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt)
vseh neprofitnih organizacij, ki so v Mestni
občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so
na območju Mestne občine Murska Sobota
lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne in kulturne dediščine.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v
Mestni občini Murska Sobota registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ali
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so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične
sakralne in kulturne dediščine, ki izpolnjujejo
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani
v letu 2010.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa je 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS za
leto 2010 na proračunski postavki 18035002
Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije za obnovo ter obnova objektov
nepremične sakralne in kulturne dediščine
ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za projekte nujne obnove, katerih
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju
kulture ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za
izvajanje programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neprofitnih organizacij na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neprofitnih
organizacij,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa opreme ne sme presegati 50%
vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2010. Skrajni rok za
predložitev zahtevka je 31. 10. 2010.
6. Rok razpisa: razpis je odprt od 12. 3.
2010 do 12. 4. 2010.
7. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj
– vloga: investicijski projekti 2010-kultura«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, odda-

– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2010.
MOMS bo sofinancirala stroške priprave in
izvedbe programov kulturnih društev, ki jih
bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2010 na
območju MOMS. Predmet javnega razpisa
ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
MOMS bo programe na vseh razpisnih
področjih podpirala v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju
MOMS;
– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za promocijo Murske Sobote v
tujini in splošen kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov in
projektov občinstvu na območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS.
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
ki združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug
razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev
po tem razpisu niso upravičene.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa je 13.750,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS za
leto 2010 na proračunski postavki 18033002
Sofinanciranje delovanja kulturnih društev,
konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj v
predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno
leto.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ne pa posamezne sekcije ali skupine
društva.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog
za izbor kulturnih programov: popolne vloge bo na osnovi splošnih in prednostnih
kriterijev razpisa obravnavala strokovna komisija. Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja
na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli največ točk. Način razvrščanja programov in podrobnejša merila
za ocenjevanje glede na višino doseženih
točk so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
program pri čemer med izbranimi programi

ne izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka
vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi
oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo
dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot
velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: investicijski projekti 2010-kultura« z
obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 15. aprila 2010. V primeru nepopolno
izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru,
da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo
dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog,
ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi
predloga strokovne komisije bodo prijavitelji
najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
in dodelitvi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu, vsak delavnik med 8. in 9. uro
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska
Sobota, tel. 02/525-16-65 (Darja Kadiš) ali
na naslovu: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2064/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 14/10), Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo
v letu 2010 sofinancirala Mestna občina
Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
programov (v nadaljevanju: programov) v
Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov
realizirali v letu 2010.
2. Razpisna področja in cilji razpisa
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2010 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
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predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2010.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 12. 3.
2010 do 12. 4. 2010.
9. Način pošiljanja in vsebina razpisa
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi
2010«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način
kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: kulturni programi 2010« z obvezno
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 15. aprila 2010. V primeru nepopolno
izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru,
da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo
dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog,
ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi
predloga strokovne komisije bodo prijavitelji
najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu, vsak delavnik med 8. in 9. uro
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska
Sobota, tel. 02/525-16-65 (Darja Kadiš) ali
na naslovu: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2065/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 14/10), Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v
letu 2010 sofinancirala Mestna občina
Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa in razpisna
področja
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava, avtorji, avtorske skupine in
samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju
prijavitelji) izvajali v letu 2010 na področju
kulture in sicer predvsem na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju
MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
2. Namen in cilj javnega razpisa: namen
razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo
imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti
projekte na področju kulture v letu 2010, ki
se bodo prednostno izvajali v MOMS in so
usmerjeni v pripravo na Evropsko prestolnico kulture 2012 (v nadaljevanju EPK).
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji
in avtorske skupine ter samostojni kulturni
delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS
in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih
prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse
davke in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu
2010. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
4. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Uradni list RS, št. 43/05).
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa je 36.125,00
EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu
MOMS na proračunski postavki 18035005
Evropska prestolnica kulture 2012, konto
4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta.
6. Kriteriji za izbiro projektov
6. 1 Splošni kriteriji za izbiro projektov:
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen
projekta za kulturni razvoj v MOMS,

– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno
obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije.
Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del
razpisne dokumentacije.
6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in
dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani
bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam
odobrenih projektov za leto 2010. Najvišje
število prejetih točk za posamezen projekt
je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2010. Skrajni rok za
predložitev zahtevkov in poročil je 31. 10.
2010.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 12. 3.
2010 do 12. 4. 2010.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2010«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način
kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na
prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni projekt 2010« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 15. aprila 2010. V primeru nepopolno
izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru,
da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo
dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog,
ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi
predloga strokovne komisije bodo prijavitelji
najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
in dodelitvi sredstev.
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12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak
delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od
7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30
ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu,
vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku
za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel.
02/525-16-65 (Darja Kadiš) ali na naslovu
darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0012/2010(171)
Ob-2066/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2010 (Uradni list, RS št. 14/10), in
31. člena Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 3.400 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na
območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2010;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe planiranih aktivnosti v
tekočem letu,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov izkazanih
na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2010. Dodeljena sredstva se morajo
porabiti v letu 2010.

VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba
št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63,
kontaktna oseba je Silvija Kouter.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 6. 4. 2010 do
12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in
naslovom vlagatelja, in na sprednji strani
označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s
pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 9. 4.
2010, ob 12. uri.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev odloči župan s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan
k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je sedem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine
Murska Sobota v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 122-7/2010
Ob-2068/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
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77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08), Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010 (sprejet na 31. seji
Mestnega sveta Mestne občine Celje dne
2. 3. 2010), Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja socialne in
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Celje v letu 2010
I. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene
dejavnosti v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2010.
Predmet javnega razpisa je:
Sklop A:
– projekti, ki ljudem z različnimi oblikami
invalidnosti omogočajo vključitev v okolje in
nudijo podporo pri povečanju neodvisnega
življenja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim
bolnikom, zasvojencem in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– projekti, ki blažijo posledice revščine
in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in drugi projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– projekti preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših in
projekti medgeneracijskih skupin za samopomoč,
– projekti usposabljanja prostovoljcev za
pomoč ogroženim posameznikom in družinam,
– projekti socializacije posameznikov,
– projekti za ozaveščanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja,
– projekti, namenjeni svetovanju, pomoči
in samopomoči ter preprečevanju socialne
izključenosti,
– projekti za promocijo zdrave prehrane,
informiranje in ozaveščanje o preprečevanju
bolezni,
– projekti, ki omogočajo ohranjevanje
kvalitete življenja kroničnih bolnikov (vzpodbujanje aktivnosti, skupine za samopomoč,
učenje veščin ipd.).
Sklop B:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC; sofinancirani bodo
predvsem projekti, katerih vsebina bo predvsem,
– vključevala informiranje ter svetovanje
svojim članom,
– vključevala prostovoljno delo,
– vključevala aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– vključevala skrb za lastno zdravje,
– spodbujala socialno vključenost in
vključevala programe druženj.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o
društvih, Zakona o ustanovah in Zakona
o zavodih ali drugih organizacijah, katerih
namen in cilj delovanja je nepridobiten in
ki so registrirane za izvajanje projektov na
področju socialne in zdravstvene dejavnosti
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
MOC in imajo na njenem območju sedež ali

Stran

528 /

Št.

19 / 12. 3. 2010

enoto (dokazilo je najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi prostora),
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni
pridobivanje dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– projekt izvajajo na območju in v interesu MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu s
kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– so v celoti izpolnili svoje pogodbene
obveznosti do MOC (velja za predlagatelje,
ki so bili prejemniki sredstev v letu 2009),
– na področju socialne in zdravstvene
dejavnosti delujejo najmanj 2 leti.
Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste projekte niso prejeli
sredstev že na drugih javnih razpisih MOC
v letu 2010. Predlagatelji, ki so prejemniki
sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz
proračuna MOC in katerih ustanovitelj je
MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem
javnem razpisu.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo
predlog za izvedbo samo enega projekta.
III. Merila za izbor projektov: predlogi
projektov predlagateljev bodo ocenjeni v
skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa. Merila, postavljena za
ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet
pritožbe.
IV. Vrednost sredstev
Skupna višina sredstev, ki je v proračunu
MOC v letu 2010 zagotovljena za predmetni razpis, znaša skupaj 76.003,00 EUR, in
sicer za projekte:
– sklop A 66.003,00 EUR,
– sklop B 10.000,00 EUR.
Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal
razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene
projekta glede na postavljene kriterije in bo
znašala največ 50% vrednosti predlaganega
projekta.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2010 morajo biti porabljena do 31. decembra 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih,
ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu prijave za leto 2010, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način,
ki je opredeljen v navodilih predlagateljem
za pripravo predlogov.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko do
petka, 2. 4. 2010 (datum poštnega žiga).
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Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici,
na kateri je naveden naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v
zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti
socialne in zdravstvene dejavnosti – 2010
(navedite sklop – A ali B)«. Na hrbtni strani
ovojnice morata biti navedena naziv in naslov predlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati
pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa,
– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem
obrazcu,
– da je poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila.
VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine
Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo
v roku 8 dni od končnega roka za oddajo
prijav.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za
družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper
ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VII. besedila JR,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in
sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene
v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev
prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR ali drugih pogojev navedenih v
razpisni dokumentaciji,
– ki ne bodo predložene na predpisanih
razpisnih obrazcih za posamezne programe.
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom
župana Mestne občine Celje, zaključila postopek.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega
razpisa do izteka roka za oddajo prijav, na
spletni strani MOC http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn pod rubriko "Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za
delovna mesta", lahko pa jo zainteresirani
izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti –
zahtevek je potrebno posredovati na naslov:
branka.lazarevic@celje.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na tel. 03/42-65888, pri Branki Lazarevič.
Mestna občina Celje
Št. 671-4/2010
Ob-2069/10
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08), Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju:
Pravilnik), Letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2010 (v nadaljevanju:

LPŠ), Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Mestne občine Celje
za leto 2010 (sprejet na 31. seji Mestnega
sveta Mestne občine Celje dne 2. 3. 2010) in
sklepa župana o začetku postopka javnega
razpisa za izbor izvajalcev in dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Celje v letu 2010 ter o izvedbi
postopka za ocenitev in razvrstitev športnih
društev v prednostni program športa v Mestni občini Celje za leti 2010 in 2011 z dne
9. 12. 2009, št. spisa 671-4/2010, objavlja
Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC),
Trg celjskih knezov 9, Celje
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa v Mestni
občini Celje v letu 2010
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis
(v nadaljevanju: JR):
1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ v
MOC, navedeni v 5. členu pravilnika.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje,
navedene v 6. členu pravilnika.
Športna društva in Zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC.
Izvajalci lahko kandidirajo le s programi,
ki jih sami organizirajo in izvajajo.
Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem,
ki za iste programe niso prejeli sredstev že
na drugih razpisih MOC v letu 2010.
II. Predmet JR so naslednje vsebine ter
razvojne in strokovne naloge v športu:
(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ v MOC
v letu 2010 in v navodilih za izpolnitev ter
oddajo razpisnih obrazcev.)
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 leta)
1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6 do 15 leta)
1.3. Interesna športna vzgoja mladine
(od 15 do 20 leta)
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
1.5. Športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami
2. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
(prednostni program športa – športne šole)
3. Športna rekreacija
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih društev in zveze
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika
v športu
7.8. Meritve in testiranja športnikov ter
svetovanja
7.9. Nagrade za nadpovprečne športne
dosežke
7.10. Druge vsebine, pomembne za razvoj športa v MOC.
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: pogoji in merila, po katerih se izberejo
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izvajalci LPŠ v MOC v letu 2010 ter določi
višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni
v pravilniku ter v razpisnih obrazcih.
IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa, znaša skupaj 862.990 €. Od tega je
za redno vzdrževanje športne infrastrukture
namenjenih 65.000 €, za ostale vsebine ter
razvojne in strokovne naloge pa 797.990 €.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena v letu 2010.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po
pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Rok za prijavo na JR je petek, 2. 4.
2010.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti najkasneje
zadnji dan roka za prijavo. Prijava mora biti
poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
na sprednji strani pod naslovom prejemnika
napis: »Javni razpis 2010 – šport (ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice
mora biti naveden polni naziv in naslov izvajalca programa.
VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna
komisija za izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 8 dni od končnega
roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne
bo javno.
Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter pravilno izpolnjene in označene
ovojnice.
VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za
družbene dejavnost MOC.
O pritožbi zoper ta sklep odloči župan
MOC.
Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VI. besedila JR,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in
sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene
v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev
prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (točka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji,
– ki ne bodo predložene na predpisanih
razpisnih obrazcih za posamezne programe,
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
Pravilnika ocenila kot neustrezne.
IX. Vsebina prijave
Športna društva, v katerih deluje več
sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo
posebej.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2009, morajo predložiti:
1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za
športna društva) oziroma odločbo ali drugo
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu, če je v letu 2009 prišlo do
statusnih sprememb,

v letu 2009, bodo najprej sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov v
letu 2010, po končanem postopku ocenitve
in ovrednotenja programov pa še celoletne
pogodbe.
XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija (besedilo razpisa,
obvestilo o JR in o informativnem dnevu,
navodila za pripravo in oddajo prijave ter
prijavni obrazci od št. 1 do 19), vzorca
pogodbe in ovojnice, obrazci za poročilo o
izvedbi športnih prireditev, pravilnik, LPŠ
ter seznam športnih društev, uvrščenih v
prednostni program športa v MOC v letih
2010 in 2011 so od dneva objave JR do
izteka roka za oddajo prijav na voljo na
spletni strani MOC http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn pod rubriko "Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za
delovna mesta", lahko pa jo zainteresirani
izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti
– zahtevek je potrebno posredovati na naslov: lado.gobec@celje.si.
XII. Dodatne informacije v zvezi z JR:
dodatne informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak delovni dan med 9.
in 12. uro pri Ladu Gobcu, koordinatorju za
šport, na tel. 42-65-872 ali 031/665-778,
oziroma na elektronskem naslovu: lado.gobec@celje.si.
Mestna občina Celje

1.2. pogodbe o najemu športnih objektov
za izvajanje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj
teh objektov,
1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je
razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni
kader za vse prijavljene programe športnih
šol oziroma vadbenih skupin,
1.4. seznam s podatki o usposobljenem
strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih
programov športnih šol oziroma vadbenih
skupin,
1.5. koledar nacionalne panožne športne
zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2009/2010 oziroma za koledarsko leto
2010 (velja za športna društva),
1.6. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne panožne
športne zveze (velja za športna društva, ki
nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez),
1.7. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v letu 2009,
1.8. zaključni račun s finančnim oziroma
poslovnim poročilom za leto 2009,
1.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in
strokovnih nalog letnega programa športa v
MOC v letu 2010.
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma v letu 2009 niso imeli pogodbe
o sofinanciranju programov, morajo predložiti:
2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za
športna društva) oziroma odločbo ali drugo
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu,
2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, potrjenega od Upravne enote
Celje (velja za športna društva),
2.3. pogodbe o najemu športnih objektov
za izvajanje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj
teh objektov,
2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je
razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni
kader za vse prijavljene programe vadbenih
skupin,
2.5. seznam s podatki o usposobljenem
strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih
programov vadbenih skupin ter dokazila o
njegovi strokovni usposobljenosti,
2.6. koledar nacionalne panožne športne
zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2009/2010 oziroma za koledarsko leto
2010 (velja za športna društva),
2.7. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne panožne
športne zveze (velja za športna društva, ki
nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez),
2.8. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za športna društva),
2.9. zaključni račun s finančnim oziroma
poslovnim poročilom za leti 2008 in 2009,
2.10. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in
strokovnih nalog letnega programa športa v
MOC v letu 2010.
X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za
sofinanciranje, bodo o tem obveščeni s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost
MOC, ko bo strokovna komisija zaključila
svoje delo.
Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija
ugotovi, da imajo formalno popolne prijave
in so enake programe imeli sofinancirane že
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Št. 330-0007/2010
Ob-2072/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08) in Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči na področja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci (Uradni
list RS, št. 73/07) ter Odloka o proračunu
Občine Puconci za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 106/09), objavlja Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci
javni razpis
za dodelitev sredstev na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Puconci za leto 2010
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2010 v okvirni višini 80.000,00 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 4011005 Varstvo in urejanje kmetijskih
zemljišč in gozdov, v okvirni višini 9.000
EUR,
– 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo, v okvirni višini 70.000 EUR,
– 4102171 Regresiranje obrestne mere,
v okvirni višini 1.000 EUR,
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci: upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od objave razpisa in do 15. 11.
2010. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja. Za vse razpisane ukrepe velja, da
gre za državne pomoči, ki se ne morejo
dodeljevati za nazaj za dejavnosti, ki so bile
že izvedene.
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1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
kateremkoli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov naložb,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd.),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
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– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska
poslopja; kašce, kozolci, skedenj, svinjak,
čebelnjak, itd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske
znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je
potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali proizvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
3. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.

Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo
dejavnosti tehnične podpore in so za to
ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev. Vsak prispevek nečlanov se
omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi
in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni
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proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja na območju občine Puconci, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
občine Puconci za leto 2010, v okvirni višini
3.000 EUR na proračunski postavki 4011002
Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremukoli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na
območju občine.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do
15. 11. 2010.
IV. Rok in način prijave
Rok za oddajo vloge je do 15. 11. 2010.
Vloga, ki je na voljo na sedežu uprave
Občine Puconci in objavljena na spletni strani občine Puconci www.puconci.si, se lahko
vloži neposredno v sprejemni pisarni občine
Puconci ali se pošlje na naslov: Občina Puconci, Puconci 80.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija bo po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravila strokovnih pregled vlog.
Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz
javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki ga bo predložila županu.
Na podlagi predloga komisije bo župan izdal
sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki bo
v obrazložitvi utemeljil svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od pregleda vlog pisno pozvala, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 8 dni od
prejema sklepa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov,
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva
uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila
sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci

– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1.
2010 do 15. 11. 2010,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1.
2010 do 15. 11. 2010.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za
izobraževanje in usposabljanje povezano z
dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z
dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
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Javne dražbe
Št. 19/2010
Ob-2046/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v
najem (MUV, št. 10/09) in Posamičnega
programa ravnanja s stvarnim premoženjem št.: 35210-44/2010 z dne 4. 3. 2010,
objavlja
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnega
prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
II. Predmet oddaje v najem je nezaseden poslovni prostor v Limbušu:
– Ob Blažovnici 53, v skupni izmeri
276,43 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili,
b) ogled poslovnega prostora bo dne
22. 3. 2010 od 11. do 12. ure,
c) izklicna mesečna najemnina:
1.016,06 EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 6.096,34 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene
z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh
po končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše
najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil
od najema.
IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in
čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati
v podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine dolžan
za poslovni prostor plačevati tudi druge
stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v
zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi
za zagotovitev pogojev za poslovanje v
poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega
zemljišča ter morebitne ostale stroške v
zvezi z uporabo poslovnega prostora in
skupnih delov stavbe, za katere se stranki
dogovorita z najemno pogodbo.
– Poslovni prostor se oddaja v najem
v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan
v roku usposobitve (ne plačuje najemnine), ki prične teči od dneva začetka najemnega razmerja, v poslovnem prostoru
na lastne stroške opraviti usposobitvena,
obnovitvena ali preureditvena dela (če so
potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni
drugače določeno. Opravi lahko le tista
dela z katera si predhodno pridobi pisno
soglasje najemodajalca in ni upravičen do
povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter
z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge

stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini.
– Najemnik odgovarja za pridobitev
vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
– Poslovni prostor se kot zaključena
celota in izključno za opravljanje navedene dejavnosti, oddaja v najem za določen
čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po
poteku petih let izjemoma podaljša ponovno za določen čas nadaljnjih pet let, če za
to obstajajo utemeljeni razlogi.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila dne
31. 3. 2010 s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba
215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja: izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor, v kateri so
upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je določena na podlagi Odloka o
oddajanju poslovnih prostorov, garaž in
garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09).
Najemnina (tudi dražena, ki se ne more
znižati) se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS
v preteklem letu in je po veljavnih predpisih oproščena plačila davka, v primeru
spremembe pa je najemnik dolžan davek
plačevati v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek višanja najemnine je
naveden pod črko d) v II. točki te objave.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo
do vključno 26. 3. 2010, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne
najemnine (znesek varščine je posebej
naveden pod črko e) v II. točki te objave), na transakcijski račun Mestne občine
Maribor št. 01270-0100008403, sklic na
št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za javno
dražbo najemnine« za poslovni prostor Ob
Blažovnici 53.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine ter način in rok plačila najemnine
Plačana varščina se najugodnejšemu
dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun brez obresti v
roku 10 dni po končani javni dražbi.
Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne
občine Maribor, plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine
(razliko), ki se začne poračunavati po roku
usposobitve.
Najemodajalec bo za poslovni prostor
redno mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.

Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti še potrjen izpisek
iz sodnega registra (ne sme biti starejši
od 30 dni), potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo banke, da TRR ni
blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni),
kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s
predstavitvijo programa-opisom dejavnosti
ter navedbo šifre z opisom dejavnosti po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08). Fizična oseba, ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled).
Fizične osebe pa morajo predložiti kar
morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še
potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od
30 dni), dokazilo o državljanstvu in izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom
(na vpogled).
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko
overjeno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih
državah, ki so enakovredne institucijam
od katerih se zahtevajo listine in dokazila
za slovenske državljane oziroma pravne
osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila
o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo
pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo poravnane davčne obveznosti in
nimajo blokiranega računa. Vse listine in
dokazila oziroma potrdila, razen osebnega
dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji,
interesent ne more dražiti na javni dražbi.
X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je
ponudil najvišjo mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je
noben od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj
dražbe razglasi doseženo najemnino in
najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove
na podpis najemne pogodbe.
– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja
ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last
Mestne občine Maribor.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v 15 dneh po konča-
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ni javni dražbi, najemodajalec pa lahko ta
rok podaljša vendar ne za več kot 15 dni,
ali pa zadrži plačano varščino.
– Najugodnejši dražitelj mora, kot je že
navedeno tudi v VIII. točki te objave, pred
podpisom najemne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati
najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine. Plačilo najemnine do višine 6 mesečne izdražene najemnine in je
bistvena sestavina najemne pogodbe ter
pogoj za njeno sklenitev.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec
zadrži plačano varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
ne podpiše najemne pogodbe v določenem roku ali če pred podpisom ne plača
najemnino do višine šestmesečne izdraže-
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ne najemnine, se šteje, da je odstopil od
najema in najemodajalec prav tako zadrži
plačano varščino.
XI. Informacije
Interesenti lahko dodatne informacije o
pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne
občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 ali
22-01-405.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in
javne objave – podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe
postopek oddaje v najem ustavi.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest
Št. 50/2010
Ob-1979/10
Svet Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, razpisuje na podlagi 16. člena Zakona
o izobraževanju odraslih (Uradni list RS,
št. 12/96, 86/04 – ZVSI, 69/06 in 110/06,
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 ter 32.
in 33. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda), Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09 in 42/09)
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima pedagoško-andragoško izobrazbo
in strokovni izpit,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
V vlogi mora kandidat izkazati tudi strokovno poznavanje področje dela zavoda ter
organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Direktor CIK Trebnje bo poleg funkcije
poslovnega in pedagoškega vodenja zavoda opravljal tudi strokovna dela v obsegu in
na način, ki se določi s sklepom in v skladu
z notranjo delitvijo dela in delovnim načrtom
CIK Trebnje.
Kandidat mora predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8.
2010.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– kot dokazilo o doseženi izobrazbi, kandidat predloži fotokopijo diplome,
– kot dokazilo o doseženi pedagoško-andragoški izobrazbi in strokovnem izpitu, kandidat predloži fotokopije ustreznih potrdil,
– kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v
izobraževanju odraslih, kandidat predloži
fotokopijo delovne knjižice ali pisno potrdilo
delodajalca oziroma dokazilo,
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem
postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča - zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet
zavoda Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, s
pripisom »Prijava za razpis za direktorja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Svet Centra za izobraževanje in kulturo
Trebnje

Št. 014-2/2010
Ob-1982/10
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave, št. 10/04) in Sklepa
župana št. 014-2/2010, z dne 10. 2. 2010,
župan Mestne občine Koper objavlja razpis
za imenovanje
direktorja Pokrajinskega muzeja Koper, Kidričeva 19, Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– poznavanje muzejske ali njej sorodne
stroke in dejavnosti, ki jo opravlja zavod;
– najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejski ali njej sorodni stroki;
– aktivno znanje italijanskega jezika in
enega od svetovnih jezikov;
– obvladovanje uporabe računalnika;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.
Kandidata za direktorja bo na podlagi
predhodnega mnenju sveta zavoda imenoval župan Mestne občine Koper za dobo
petih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10,
6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis-direktor Pokrajinskega muzeja Koper«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Mestna občina Koper
Ob-1993/10
Na podlagi 14. in 30. člena Statuta VDC
Postojna in Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter sklepa
Sveta zavoda z dne 23. 2. 2010, Svet Varstveno delovnega centra Postojna objavlja
razpis za
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Postojna.
Na razpisano delovno mesto bo
imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu. Izpolnjevanje
pogojev morajo kandidati/ke dokazovati s
pisnimi listinami.
2. Predložiti mora program dela VDC
Postojna.
3. Kandidati/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet
zavoda prepozno prispelih in nepopolnih
ponudb ne bo obravnaval.
4. Mandat direktorja traja 5 let.
5. Kandidati/ke morajo podati vloge s
priloženimi dokazili v pisni obliki, po pošti,
na naslov: Svet Varstveno delovnega centra
Postojna, Pot k Pivki 2b, 6230 Postojna, s
pripisom »Razpis za direktorja«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo obveščeni
o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem
izbirnem postopku.
Svet VDC Postojna

Ob-1994/10
Svet Centra za socialno delo Ljutomer,
na podlagi sklepa 2. seje Sveta CSD Ljutomer, z dne 25. 2. 2010, razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ljutomer.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-1-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-1-34/98,36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP9, 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 114/06 – ZUTPG, 3/o7 – UPB2, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG in 73/08
– ZUTPG9 ter 28. člena Statuta Centra za
socialno delo Ljutomer, lahko imenovan-a
kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona
o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja,
ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center
za socialno delo Ljutomer, Prešernova 17A,
9240 Ljutomer, z oznako »Za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni, po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri
v 30 dneh, od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Ljutomer
Ob-2006/10
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje
na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, 16/07, 36/08, 58/09)
ravnatelja Strojne šole in ravnatelja
Gimnazije.
Pogoji za ravnatelja so določeni v
53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
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Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev za ravnatelja, potrdilo
o nekaznovanju ter program vodenja šole.
Izbrani kandidat za ravnatelja Strojne
šole bo imenovan s 1. 7. 2010, za ravnatelja Gimnazije pa s 13. 7. 2010. Mandat
ravnateljev je 5 let.
Rok prijave na razpis je 8 dni od objave
razpisa, na naslov: Svet Šolskega centra
Velenje, Trg mladosti 3, Velenje.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni najkasneje v 8 dneh po imenovanju
ravnateljev.
Šolski center Velenje
Ob-2021/10
Svet zavoda Osnovne šole Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB 5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09
in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v
kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost), dosedanjih delovnih
izkušnjah in kratkim življenjepisom pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, z oznako “Prijava
za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Center
Novo mesto
Ob-2022/10
Na podlagi 29. člena Statuta, Kemijski
inštitut objavlja javni razpis za imenovanje
pomočnika direktorja za splošne zadeve.
Pomočnika direktorja imenuje direktor inštituta s soglasjem upravnega odbora. Imenovan je za 4 leta in je po poteku mandata
lahko ponovno imenovan.
Pričetek mandata je po dogovoru.
Posebne zahteve:
– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri
(zaželeno pravna izobrazba s pravniškim
državnim izpitom),
– nekajletne ustrezne strokovne in organizacijske izkušnje,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Informacije so kandidatom na voljo pri
direktorju Kemijskega inštituta, po tel. 01/4760-210.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite do 31. 3. 2010 na naslov: Kemijski inšti-

tut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana,
z oznako »Pomočnik direktorja za splošne
zadeve«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odločitve.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-2023/10
Na podlagi 22. in 25. člena Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Gornja Radgona d.o.o. (Uradne objave
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 10/05 in 12/05) ter 36. člena
Statuta javnega podjetja Komunala Gornja
Radgona d.o.o., Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Gornja Radgona
d.o.o., razpisuje javni natečaj za zasedbo
delovnega mesta
direktor (m/ž).
Pogoji za zasedbo:
– najmanj višja strokovna izobrazba
(ekonomske, tehnične ali pravne smeri);
– najmanj 10 leta delovnih izkušenj oziroma 5 let na vodilnih delih;
– da kandidat ni pravnomočno obsojen
na pogojno kazen zapora, daljšo od treh
mesecev, ki še ni izbrisana;
– aktivno obvlada slovenski jezika;
– predložitev programa poslovanja podjetja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa 19. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07).
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugo
ustrezno dokazilo, ki bo potrjevalo delovno
razmerje in ustrezne delovne izkušnje, kakor tudi znanje slovenskega jezika;
– potrdilo ali izjavo kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen na pogojno kazen
zapora daljšo od treh mesecev, ki še ni
izbrisana;
– program poslovanja podjetja.
Direktorja javnega podjetja imenuje ustanovitelj za dobo štirih let in ga tudi razrešuje.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev na kandidati pošljejo do 27. 3.
2010 v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Gornja Radgona, Komisija za izvedbo javnega natečaja, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, s pripisom »za natečaj direktorja«.
Izbira kandidata se opravi po izbirnem
postopku, v katerem se, v skladu s kriteriji,
ugotavlja strokovna usposobljenost kandidata.
Kriteriji za ugotavljanje strokovne usposobljenosti kandidata, to so izkušnje, znanje
in menedžerske sposobnosti, so določeni v
42. členu Statuta javnega podjetja Komunala Gornja Radgona d.o.o., ki je na voljo
za seznanitev v tajništvu Občinske uprave
Občine Gornja Radgona in na spletni stani
Občine Gornja Radgona.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljenem postopku imenovanja.
Kontaktna oseba: direktor občinske uprave Dragan Kujundžič, tel. 02/564-38-23.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Komisija za izvedbo javnega natečaja

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

535

Št. 0658/2010
Ob-2048/10
Svet zavoda Slovenske turistične organizacije, na podlagi 35. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96)
in 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovenska turistična organizacija,
Sklepa Vlade RS št. 32200-5/2009/5, z dne
12. 11. 2009, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktor/direktorica Slovenske turistične organizacije.
Zahtevani pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge družboslovne
smeri ali specializacija oziroma magisterij
po visokošolski izobrazbi;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju turizma in najmanj 5 let na vodilnih ali
vodstvenih delovnih mestih;
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– na višjem nivoju oziroma v skladu z
evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2 znanje angleškega jezika in drugega
tujega jezika (francoskega, nemškega, italijanskega ali španskega);
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati naj k svoji prijavi na javni razpis priložijo:
– življenjepis z navedbo splošnih podatkov z navedbo referenc in delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– kopijo diplome;
– potrdilo o znanju tujih jezikov;
– program delovanja zavoda skupaj z
vizijo razvoja za mandatno obdobje (največ
pet strani).
Direktorja zavoda na podlagi javnega
razpisa imenuje Svet zavoda Slovenske
turistične organizacije, s soglasjem Vlade
Republike Slovenije. Mandat direktorja traja
4 leta in je po izteku te dobe lahko ponovno
imenovan.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo
v zaprti ovojnici do vključno 28. 3. 2010,
na naslov: Slovenska turistična organizacije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – javni razpis za direktorja Slovenske turistične organizacije«.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda
Slovenske turistične organizacije
Ob-2049/10
Svet zavoda Osnovne šole narodnega
heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, na podlagi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice (m/ž).
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
in 65/09).
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Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2010.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program
vodenja zavoda, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od dneva objave razpisa – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje
zoper spolno nedotakljivost).
Prijave pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola
narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1430 Hrastnik, s pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o
imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
narodnega heroja
Rajka Hrastnik
Ob-2060/10
Svet Varstveno delovnega centra Vrhnika – Idrija, na podlagi sklepa 2. seje Sveta
VDC VI, z dne 23. 2. 2010, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Varstveno delovnega centra Vrhnika – Idrija.
Za direktorja/direktorico je po določilih
25. in 26. člena Statuta VDC VI lahko imenovan-a kandidat-ka, ki izpolnjuje pogoje
določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07).
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati
dokazovati s pisnimi listinami.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Mandat bo direktorju/direktorici začel teči
z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister pristojen za socialno
varstvo oziroma naslednji dan po preteku
prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in strategijo razvoja zavoda VDC VI
v zaprti kuverti na naslov: Varstveno delovni
center Vrhnika – Idrija, Rožna ulica 16, 5280
Idrija, z oznako »Razpis za direktorja«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Nepopolne in prepozno prispele prijave
se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet zavoda Varstveno
delovnega centra Vrhnika – Idrija
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Druge objave
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: pridobitev opremljenih poslovnih prostorov v
najem v Kranju.
3. Pogoji oziroma zahteve:
a) Poslovni prostori se morajo nahajati
v Kranju, kjer je možen dostop z mestnim
avtobusom. Ponudnik mora navesti št. avtobusne linije.
b) Poslovni prostori morajo imeti uporabno dovoljenje za poslovne prostore.
c) Poslovni prostori morajo biti primerni
in opremljeni ter skladni z merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne
uprave, z minimalnimi odstopanji, s katerimi
se strinja naročnik (odstopanja morajo biti
navedena). Merila so objavljena na internetni strani: http://www.mju.gov.si/fileadmin/
mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/
Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO.pdf;

Ob-2096/10
Obvestilo
V skladu s 124. členom ZTFI, družba
Menina proizvodnja pogrebne opreme,
d.d., Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik,
obvešča, da je družba MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. Kamnik,
z ustanovitvijo kot stvarni vložek ustanovitelja družbe MCL, trgovina in storitve,
d.o.o., Kamnik, pridobila 23.715 navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic izdajatelja družbe Menina, proizvodnja
pogrebne opreme, d.d., Kamnik, kar predstavlja 46,64% vseh delnic te družbe. Zaradi iste transakcije se je dosedanji delež
družbe MCL, trgovina in storitve, d.o.o.
znižal iz 23.715 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic izdajatelja
družbe Menina in 46,64% vseh delnic te
družbe na 0 delnic in delež 0% vseh delnic
te družbe.
Menina d.d. Kamnik

d) Poslovni prostori (delovni, spremljajoči, pomožni) morajo tvoriti smiselno celoto.
e) Potrebe po poslovnih prostorih:
Delovni prostori

min. – maks.

– pisarne velikosti

15 m2–18 m2

...

5 kom.

– pisarne velikosti

8 m2–10 m2

...

5 kom.

Popravek

– pisarne velikosti

10 m2–12 m2

...

4 kom.

V objavi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine, naročnika Žale Javno
podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
17, z dne 5. 3. 2010, pod Ob-1823/10, stran
451, se v 8. točki drugi odstavek popravi in
pravilno glasi: Javno odpiranje ponudb bo
potekalo v torek, dne 23. 3. 2010 ob 12.
uri, v prostorih Žale Javno podjetje, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, Ljubljana, v sobi št. 10/1.
nadstropje.
Uredništvo

– pisarne velikosti

15 m2–20 m2

...

19 kom.

Ob-2070/10

Št. 352-80-0006/2006-203

Ob-2003/10

Popravek
Občina Ravne na Koroškem objavlja popravek poziva za javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnine št. 352-80-0006/2006203, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010:
V 12. točki razpisa se popravi datum odpiranja ponudb namesto dne 3. 3. 2010, se
odpiranje izvede 17. 3. 2010, tako da se 12.
točka razpisa glasi:
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 3.
2010, ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Ostale točke poziva za javno zbiranje
ponudb št. 352-80-0006/2006-203, ostanejo
nespremenjene.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 352-866/2009
Ob-1975/10
Na podlagi 65.a člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09
– odl. US in 100/09) Ministrstvo za javno
upravo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.

440 m2 min–62 m2 maks.

Skupaj:

Oprema mora biti zagotovljena za minimalno 53 delovnih mest.
Spremljajoči prostori:
– sejne sobe (govorilnice)

10–15 m2

...

3 kom.

– sejna soba (komunikacije)

20–30 m2

...

1 kom.

– sistemski prostor

8–12 m2

...

1 kom.

– arhiv

20–40 m2

...

1 kom.

– prostor za hranjenje vzorcev

8–12 m2

...

1 kom.

Skupaj:

86–139 m2

Opomba:
Sistemski prostor mora biti opremljen s klimo, z dvema omaricama z vozlišči za lokalno
mrežo. 5,0 kom SWitchov, 1 kom Server, 1 Ruter. Za HKOM omrežje je potrebna povezava
10/10.
Arhivi morajo biti opremljeni z arhivskimi omarami za 250 m1 arhivske zbirke, skladno z
Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06).
Pomožni prostori:
– čajna kuhinja

5–8 m2

– sanitarije moške

...

1 kom.
1 kom.

– sanitarije ženske

1 kom.

– parkirišča za službena vozila
Za parkirišča za potrebe službenih vozil
navesti:
– lokacijo parkirišč,
– oddaljenost parkirišč od poslovnih prostorov,
– ali so parkirišča varovana (kamera,
zapornica).
Opomba:
Ponudnik naj navede tudi možnost parkiranja za zaposlene in stranke:
– lokacijo parkirišč,
– oddaljenost parkirišč od poslovnih prostorov,
– ali so parkirišča plačljiva, če so navedli
ceno parkiranja.

28 parkirnih mest.
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Parkirišča za zaposlene in stranke, niso
pogoj.
Komunikacije: komunikacije predstavljajo; hodniki, ki pisarne za posameznega uporabnika združujejo v zaključeno
celoto.
4. Merila za izbor: merilo za izbor, je najnižja ponudbena cena (skladno s točko 8.
Ponudba). Skladno s 65.a. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin bodo z najugodnejšimi ponudniki izvedena pogajanja.
5. Rok sklenitve pogodbe: za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Inšpekcijskih služb v Kranju bo z najugodnejšim
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ponudnikom najkasneje v 15 dneh po Sklepu
o izboru, sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. Odpovedni rok je 6 mesecev.
Opremljeni poslovni prostori morajo biti
pripravljeni za vselitev v roku 45 dni od podpisa pogodbe. Najemnina se prične plačevati od vselitve.
6. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenjena za nedoločen čas. Odpovedni rok
je 6 mesecev.
7. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
petega v mesecu za tekoči mesec.

Najemnik bo plačeval stroške najemnine.
Najem parkirnih mest za službena vozila
in obratovalni stroški bremenijo uporabnike poslovnih prostorov. Obratovalni stroški
obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije, vodarine, kanalščine, odvoza smeti, ogrevanja in hlajenja, čiščenja
objekta, upravljanja, tekočega vzdrževanja,
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške varnostne službe (varovanja),
vzdrževanje okolice.
Če v okviru svoje ponudbe oziroma upravljanja, ponudnik ponuja še dodatne storitve, naj jih opredeli tako v vsebini kot v ceni
na enoto.

8. Ponudbena cena:
Z.
št

Opis

1

2

Enota mere

Količina

Cena/m2/mesec
Cena/PM/mesec
v EUR

Skupaj/mesec
v EUR

3

4

5

6 = 4×5

1.

Najem poslovnih prostorov

m2

...

2.

Obratovalni stroški

m2

...

3.

Najem parkirnih mest

PM

28

Skupaj ponudbena cena v EUR:
Vse cene morajo biti brez DDV.

9. Način, mesto in čas oddaje vseh ponudb, glede na zahteve pod 2. točko:
Zainteresirani ponudniki predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 8.
ure, dne 26. 3. 2010, na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije
in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javno zbiranje ponudb za pridobitev
opremljenih poslovnih prostorov v najem v
Kranju.
Šifra zadeve: Številka: 352-866/2009/
Oznaka: »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
10. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe
Zainteresirani ponudniki morajo v ponudbi priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade 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 slovenske 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 blokade TRR),

– dokazilo, da ima objekt uporabno dovoljenje za poslovne prostore,
– tloris umestitve delovnih mest in drugih
prostorov ter komunikacij v prostor (grafična
priloga), skladno z zahtevami iz 2. točke,
– seznam vseh prostorov z navedbo kvadratur posameznih prostorov in seštevkom
teh kvadratur (prostori na katere se nanaša
najem in stroški).
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz
postopka.
Prav tako bodo izločene ponudbe, ki ne
bodo v celoti izpolnjevale pogojev iz 3. točke
Pogoji oziroma zahteve te javne objave.
11. Kraj in čas: odpiranje ponudb za poslovne prostore iz druge točke tega razpisa bo
potekala dne 26. 3. 2010, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana ob 10. uri. V nadaljevanju bodo z najugodnejšimi ponudniki izvedena pogajanja.
12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu
za javno upravo, Direktoratu za investicije in
nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, vsako
sredo med 9. in 11. uro, kontaktna oseba je
Primož Ložar.
13. Ustavitev postopka: naročnik lahko
ves čas trajanja postopka, le tega prekine ali
ustavi, brez obrazložitve in brez obveznosti
do ponudnikov, ki so oddali ponudbe.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 011-2/2010
Ob-2100/10
V skladu s sklepom ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 0111/2008/24 z dne 22. 12. 2009, o javnem
pozivu se je na javni poziv, objavljen v Ur.
l. RS, št. 113/09 prijavilo premajhno število
žensk, da bi lahko zadostili enakopravno

zastopanost žensk v Odboru, zato v skladu
s sklepom ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 011-2/2010/17 z dne
4. 3. 2010, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za 8 dni podaljšuje
objavo javnega poziva
javni poziv
za predlaganje kandidatov oziroma
kandidatk za člane oziroma članice
Odbora Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih
v Odbor imenuje Vlada Republike
Slovenije
1. Zakon o nagradah in priznanjih za
izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
93/05) v 10. členu določa, da ima Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor za nagrade)
14 članov in članic (v nadaljevanju: člani) in
predsednika ali predsednico (v nadaljevanju: predsednik).
Predsednik in prvih sedem članov Odbora za nagrade so bili imenovani za mandatno dobo 4 let, ostalih 7 članov pa za
mandatno dobo 2 let.
V letu 2010 se izteče mandatna doba
polovici članov Odbora za nagrade.
Navedeni javni poziv je torej namenjen
predlaganju 8 kandidatov za člane Odbora
za nagrade (za mandatno dobo 4 let).
2. Predloge za članstvo v Odboru za
nagrade lahko podajo Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske
organizacije in posamezni raziskovalci.
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3. Na podlagi posredovanih predlogov
bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov za
člane Odbora za nagrade in ga posredovalo
v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati so: mora biti ugleden in
uveljavljen raziskovalec, ki izkazuje nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem
področju ali biti strokovnjak na področju tehnike – tehnologije, inovator, izumitelj.
5. Predloge za članstvo v Odboru za
nagrade predlagatelji posredujejo pisno. V
imenu pravne osebe mora predloge posredovati pooblaščena oseba pravne osebe.
6. Za posameznega predlaganega kandidata predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskovalec) predloži naslednje podatke: ime in priimek; datum rojstva; znanstveno-strokovni naziv; stopnjo izobrazbe;
naziv organizacije v kateri je zaposlen in
delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na
kandidaturo in kratko utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi
najpomembnejše reference kandidata za
člana Odbora za nagrade.
7. Predlog s podatki in dokazili posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost, Kotnikova 38,
Ljubljana, z oznako: »kandidati za člane
Odbora za nagrade«.
8. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo prejeti do vključno
8 dni po objavi tega poziva v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost n tehnologijo

1112292412, odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: varščina,
sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni,
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ter potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še
dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi
lahko lastninsko pravico na nepremičninah
v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani,
kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna
oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri
notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine,
s priloženo navedbo celotne številke računa
za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana
vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 26. 3. 2010, do
12. ure, na naslov: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo v roku 14 dni, od dneva
po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem ter obremenjevanjem nepremičnin države, s katerimi po Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji upravlja
in razpolaga DARS d.d., odpiranje ponudb
ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni, od
dneva odpiranja ponudb.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Zemljišča so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Zemljišča, navedena v točki II., so pod
posamezno zaporedno številko naprodaj kot

Št. 0403000820
Ob-1992/10
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji – UPB-1 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
ter Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. stavbno zemljišče parc. št. 1122/8, k.o.
Brezovica in parc. št. 4318/2, k.o. Domžale,
v skupni izmeri 1.129 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
239.912,50 EUR;
2. stavbno zemljišče parc. št. 745/1, 746,
743/13, 718/3, 719/3, k.o. Žirovnica, v skupni izmeri 2.632 m2; izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 290.836,00
EUR;
3. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1381, k.o. Ajdovščina, v izmeri 193 m2;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 21.783,38 EUR;
4. nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
1578/2, k.o. Ptuj, v izmeri 627 m2; v naravi
travnik; gradnja na zemljišču je omejena
s predpisanimi odmiki od parcelnih meja

ter z upoštevanjem pogojev gradnje v 25 m
varovalnem pasu glavne ceste Slovenska
Bistrica–Hajdina–Ptuj; izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 45.300,75
EUR;
5. stavbno zemljišče parc. št. 2238/1,
k.o. Senuše, po vrsti rabe opredeljeno kot
travnik, v naravi njiva, v izmeri 2.709,00 m2;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 9.786,26 EUR;
6. kmetijsko zemljišče parc. št. 193/1,
k.o. Šmartno ob Savi, v izmeri 818 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 53.190,45 EUR;
7. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 40/1, 40/3, 41/1, k.o. Tezno, v skupni
izmeri 914 m2; zemljišče se nahaja znotraj varovalnega pasu objektov gospodarske javne infrastrukture; skupna izhodiščna
(najnižja) vrednost predmetne prodaje je
132.073,00EUR;
8. stavbno zemljišče parc. št. 1070/83,
1070/84, k.o. Vipavski križ, v skupni izmeri 559 m2; skupna izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 60.836,63
EUR;
9. kmetijsko zemljišče parc. št. 2926/2,
k.o. Vipavski križ, v izmeri 471 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
1.701,49 EUR;
10. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 642/3, 642/2, 640/2, 641, 187.s, k.o.
Vransko, v skupni izmeri 3.052 m2; v naravi
travnik, v vplivnem območju avtoceste; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 132.304,20 EUR;
11. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt, na naslovu Vrtovin 18, Vrtovin, parc. št. 2199, 2201/3, k.o. Vrtovin,
v skupni izmeri 725 m2, koristna površina
prostorov objekta znaša 560,42 m2; skupna
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 117.235,74EUR;
12. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt, na naslovu Vrtovin 18a, Vrtovin, parc. št. 2203, 2204/1, 2601/6, 2204/2,
2601/5, k.o. Vrtovin, v skupni izmeri 1.879
m2, neto tlorisna površina znaša 358,40 m2;
skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 109.869,60 EUR;
13. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt, na naslovu Dolena 36a
parc. št. 1034/2, k.o. Dolena, v skupni izmeri 1.151 m2; skupna neto tlorisna površina
stanovanjskega objekta znaša 231,55 m2;
ter kmetijsko zemljišče parc. št. 1033/1, k.o.
Dolena, v izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
76.027,95 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih
nepremičnin ni vključen 20% DDV oziroma
2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni, od prejema
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki
do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene
na transakcijski račun prodajalca št. 06000-

Stran

Stran

540 /

Št.

19 / 12. 3. 2010

celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti.
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti
predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za
prodajalca ugodnejšimi pogoji.
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni, po prejemu
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 90 dni, od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-99-92 ali
01/300-99-20.
DARS d.d.
Ob-2030/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb za prodajo
nepremičnine
I. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: Novo mesto, Novi trg 7a – nezasedeni poslovni prostori (lokal, pisarniški)
v pritličju, v izmeri 199,55 m2 s pripadajočo
teraso, v izmeri 33,65 m2 v pritličju in poslovni prostori (pisarniški) v 2. nadstropju,
v izmeri 325,66 m2, v poslovni stavbi na
lokaciji Novi trg 7a, Novo mesto. Prostori se nahajajo v pritličju in 2. nadstropju
poslovnega objekta, ki je bil zgrajen leta
1993; prostori v pritličju so bili prenovljeni
leta 2006 za potrebe »bivše teletrgovine
in pomožnih prostorov«. Prostore je potrebno funkcionalno ločiti od Telekomovih
ostalih-obstoječih prostorov, zato se izbranega kupca v kupoprodajni pogodbi posebej zaveže, da vse preureditve (gradbene,
instalacije) izvede sam na svoje stroške
in s predhodnim soglasjem Telekoma kot
etažnega lastnika.
Telekom Slovenije d.d. je lastnik nepremičnine (stavbe s poslovnimi prostori, v
skupni izmeri 1.829 m2), vpisane v kataster
stavb z identifikacijsko številko stavbe 733 in
številko dela stavb 1.E, ki leži na parcelni št.
1277/1 – poslovna stavba, k.o. Novo mesto,
v izmeri 407,00 m2 in na parceli št. 1277/2
– poslovna stavba, v izmeri 21,00 m2, k.o.
Novo mesto. V času prodaje dela predmetne nepremičnine zemljiško knjižno lastništvo celotne nepremičnine še ni dokončno
urejeno. V teku je tudi postopek etažne ureditve celotne nepremičnine. Prodajalec in
kupec bosta v kupoprodajni pogodbi dogovorila postopek zemljiškoknjižne in etažne
ureditve nepremičnine in tudi o razdelitvi
stroškov za vknjižbo lastninske pravice na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nepremičnini (in sicer v deležu lastninske
pravice od celotne nepremičnine).
Izhodiščna prodajna cena je 890.000,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 17. 3. 2010.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 17. 3. 2010 do 12. ure.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje obvezne podatke
oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku, ki ne more biti nižja
od navedene izhodiščne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3
mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list.
Drugi pogoji:
Predmetna nepremičnina se prodaja po
načelu »videno – kupljeno«. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje,
da je seznanjen s stanjem premoženja in
se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v
roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po
sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 30. 4. 2010.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa – v
takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub
prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin,
na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50, 01/23415-92, vsak delovni dan v času od 9. do
12. ure.

Za ogled nepremičnine se lahko dogovorite pri Marjanu, na tel. 07/373-71-41.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 1-259/2010
Ob-1978/10
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s
stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub
ljana, vabijo k nakupu premičnin: potniških
vagonov, izločenih iz uporabe.
Lokacija: železniški postaji Maribor Tezno in Ljubljana Šiška.
Predmet prodaje obsega: 11 potniških
vagonov, izločenih iz uporabe.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 35.690,00 EUR.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 17 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 18 dneh,
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/29-14-833 ali po elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
23. 3. 2010.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-1976/10
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP-UPB3) poziva vsa reprezentativna združenja organizatorjev prireditev, na katerih prihaja do priobčitve komercialnih fonogramov, kakor tudi individualne
organizatorje takih prireditev, k pogajanjem
za določitev načinov in pogojev uporabe
komercialno izdanih fonogramov in višine
nadomestil (tarif) za javno priobčitev fonogramov na prireditvah.
Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo s priporočeno pošiljko, najpozneje v roku 15 dni
po objavi tega poziva na naslov Zavod IPF,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Zavod IPF
Št. 007-6/2010/5
Ob-2019/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Brede Terglav, sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje ekonomije –
ekonomske analize ter vrednotenje podjetij,
z dnem 20. 2. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-6/2010/6
Ob-2020/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Stanislava Renčlja, sodnega izvedenca in sodnega cenilca, imenovanega za
strokovno področje kmetijstva – kmetijstvo
splošno, z dnem 26. 2. 2010.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430-6/2010
Ob-1991/10
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) ter sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-1/2010-14
z dne 18. 2. 2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine parc. št.
3791/7, k.o. Sežana
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: zemljišče parc. št. 3791/7, neplodno,
v izmeri 8680 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna
(najnižja) vrednost za prodajo je 700.000,00
€. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanega
zemljišča: zemljišče se nahaja na območju,
ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni
list RS, št. 23/08), območje urejanja: območje za proizvodnjo P-12, ureditvena enota:
dvoranski objekti "d", kar pomeni:
P – območja za proizvodnjo.
Območja proizvodnih dejavnosti (P) so
namenjena proizvodnim, poslovnim dejavnostim, trgovini za občasno oskrbo, storitvenim dejavnostim, gostinstvu kot spremljajoči
dejavnosti osnovni rabi (brez stanovanj).
a) dopustne so naslednje namembnosti
oziroma dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– gradbeništvo,
– skladiščenje,
– servisi in storitvene dejavnosti,
– oskrbne dejavnosti in trgovina,
– gostinstvo, šport in rekreacija kot dopolnilna dejavnost osnovni rabi.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje objektov, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih
objektov v dejavnosti, ki so določene za
obravnavano namensko rabo površin,
– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne (p) in druge zelene
površine (z) in igrišča (zi),
– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana
oprema),
– ureditve infrastrukture (prometno
omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave
za zveze),
– ureditve javnih površin,
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti "d":
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti,
proizvodne dvorane, skladišča).
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje
objektov velja:
Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje
objektov morajo biti od parcelne meje od-

maknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke objekte
(nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti
odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno
vzdrževanje in raba objektov,
– zazidanost gradbene parcele je lahko
največ 70%, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.
Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih
objektov so dopustne na tak način, da se s
tem doseže enotno in celovito oblikovanje
zaključene stavbne mase,
– maksimalni vertikalni gabarit objektov
je lahko 12 m.
V ureditveni enotah so dopustni tudi
objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki
(za poslovne objekte ...), vendar višino, ki
ne presega 15 m.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča kot celote pod zaporedno številko 2.
5. Varščina
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti
nepremičnine. Ponudbi za nakup zemljišča
je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki
znaša 70.000,00 €.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909,
s pripisom št. 430-6/2010, in sicer do dneva
izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu
predmetne nepremičnine.
5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
nepremičnine umakne.
5.3. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se mu varščina brez obresti vrne v
roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Nepremičnina se bo prodajala za
najmanj izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno–
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru
da dva ali več ponudnikov za nakup posamezne gradbene parcele oziroma zemljišč,
ki predstavljajo celoto, ponudijo isto ceno,
lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi
opravi dodatna pogajanja ali opravi med
najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri
čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki.
7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije, in ki v roku
podajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO
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in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za
DDV za pravne osebe);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike. Izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne sme biti starejši od
30 dni;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne ali dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
V primeru umika ponudbe se varščina ne
vrne.
– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju in morebitne druge stroške v zvezi
z pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran predvidoma v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20%
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DDV) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po
plačilu celotne kupnine.
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine parc. št. 3791/7, k.o. Sežana«, naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta
4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati
na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo
lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali na
spletni strani www.sezana.si.
11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 30. 3. 2010, do 10. ure.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 1. 4.
2010, ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Sežana.
12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije: podrobnejše informacije
v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na
tel. 05/73-10-100 ali 05/73-10-107.
Občina Sežana
Ob-2007/10
Na podlagi 43. in 63. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, v
nadaljevanju: Uredba) ter v skladu s Posamičnim programom št. 711-0001/2010-06 z
dne 28. 2. 2010, objavlja Občina Prevalje,
Trg 2a, 2391 Prevalje
namero o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
1. Služnostni zavezanec in organizator:
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
postavitev sončne elektrarne na strehah
Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, stare
telovadnice in športne dvorane, na ocenjeni
površini 4379,27 m2.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba. Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje,
matična številka 1357719, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se ustanovi stvarna
služnost postavitve oziroma izgradnje sončne elektrarne na strehah objektov Osnovne
šole Franja Goloba – sklop šolskih prostorov
in telovadnic (parc. št. 158/1, 158/3 in 158/4,
k.o. Farna vas) za dobo 30 let.
4. Pogoji pridobitve služnosti:
4.1. Služnost obsega naslednja upravičenja:
– pravico zgraditi sončno elektrarno na
zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij, potrebnih
za obratovanje navedenega objekta do TP
ŽAGA;
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– pravico vzdrževati objekte iz prejšnje
točke v skladu s tehničnim napredkom in
razvojem;
– pravico imeti dostop do nepremičnin
in prehoda preko njih zaradi obratovanja in
vzdrževanja objektov in napeljave.
4.2. Stvarna služnost se ustanavlja za
dobo 30 let od sklenitve pogodbe.
4.3. Služnostni upravičenec se zavezuje:
– nositi vse stroške v zvezi z izgradnjo in
vzdrževanjem sončne elektrarne na zgoraj
navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta;
– pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja za izgradnjo sončne elektrarne;
– v celoti realizirati zastavljeni projekt
izgradnje sončne elektrarne skladno s sklenjeno služnostno pogodbo;
– plačati enkratno odškodnino za dano
30-letno služnost ob podpisu služnostne
pogodbe;
– sodelovati oziroma se uskladiti z izbranim izvajalcem, ki bo pred zgraditvijo
sončne elektrarne izvedel menjavo strešne
kritine na objektu šole;
– izvesti izgradnjo sončne elektrarne v
času letnih šolskih počitnic, najkasneje pa z
deli zaključiti do 25. 8. 2010;
– odpraviti vse napake na strešni kritini,
ki bi bile povzročene z namestitvijo sončne
elektrarne in bi vplivale na uveljavljanje garancije za dobro izvedbo del;
– po prenehanju služnostne pravice na
svoje stroške odstraniti sončno elektrarno
in vzpostaviti na strehah objektov prvotno
stanje;
– skleniti ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na sončni elektrarni;
– predvideti tehnično in ekonomsko rešitev za sončno elektrarno v primeru nadzidav oziroma dozidav šolskega objekta, pri
čemer nima pravice uveljavljati odškodnine
za izpad dohodka;
– nositi vse stroške v zvezi s služnostno pogodbo in njenim vpisom v zemljiško
knjigo.
4.4. Rok izvedbe projekta: predvidoma
do 25. 8. 2010. Ponudnik je dolžan rok izvedbe in dinamiko izvedbe sončne elektrarne uskladiti z izvajalcem, ki bo zamenjal
strešno kritino in bo izbran na podlagi javnega razpisa. Izgradnja sončne elektrarne
mora biti opravljena v času letnih šolskih
počitnic.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
naziv in naslov banke za vračilo varščine,
navedbo nepremičnin in površin, na katere
se ponudba nanaša),
– ponudnik je dolžan plačati varščino v
višini 10% od ponujenega nadomestila, ki
jo je potrebno plačati na TRR, št. 013750100010242, sklic 00 2010. Plačana varščina bo vračunana v plačilo nadomestila,
neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti
vrnjena v roku 10 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Služnostni zavezanec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše služnostne pogodbe v roku 8 dni od prejema
obvestila o izbiri,

– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača nadomestila za služnost ob podpisu služnostne
pogodbe ter služnostni zavezanec zaradi
tega razdre pogodbo oziroma odstopi od
pogodbe,
– ponujeno nadomestilo za stvarno služnost, ki jo mora služnostni upravičenec plačati ob podpisu služnostne pogodbe in ne
sme biti nižje od 300.000,00 EUR bruto,
– priloge iz točke 5.3.
5.2. Ponudniki oddajo svoje ponudbe
osebno ali po pošti v pisni obliki v zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba
za sončno elektrarno na OŠ Prevalje«, na
hrbtni strani z naslovom pošiljatelja, najkasneje do 1. 4. 2010 do 12. ure, na naslov
Občina Prevalje – tajništvo, Trg 2a, 2391
Prevalje.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
ponudb, to je do 1. 4. 2010 najkasneje do
12. ure prispela na sedež Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, II. nadstropje, v
tajništvo.
5.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra(pravne
osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 10. 2010,
– izpolnjeno, na vsaki strani parafirano
in za pravne osebe tudi žigosano pogodbo
(priloga 1).
6. Dodatne informacije:
6.1. Dokumentacija o objektih je na razpolago na Občini Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje (priloga 2) in na spletni strani, informacije v zvezi z vsebino ponudbe, sklenitvijo
pogodbe, plačilom nadomestila in potekom
del je možno dobiti pri tajniku občine, Stanku Kumpreju, tel. 041/761-957.
6.2. Ogled nepremičnin in dokumentacije
je možen po predhodnem dogovoru.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno nadomestilo
za služnost.
Po odpiranju ponudb bo glede na pogoje
ponudnikov lahko izveden še postopek s
pogajanji.
8. Izbor najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 4.
2010, ob 12. uri v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje /II. nadstropje. K javnemu odpiranju lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži
veljavno pooblastilo.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za zbiranje ponudb.
9. Obveznost služnostnega zavezanca,
da sklene pogodbo, s ponudnikom, ki ponudi najvišjo odškodnino za služnost je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti
postopek razpolaganja.
Besedilo javnega razpisa in dokumentacija (priloga 1 in 2) je objavljeno tudi na
spletni strani http:/www.prevalje.si.
Občina Prevalje
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Ob-2024/10
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (94/07 – UPB2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09), 30.
člena Statuta Občine Prevalje (UGSO, št.
18/06, 19/06 – popr., 34/07) in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, 12/03, 77/03,
14/07) in sprejetega proračuna Občine
Prevalje za leto 2009, Občina Prevalje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
II. Predmet prodaje je stanovanje št. 3,
na naslovu Zgornji kraj 8, 2391 Prevalje, v
izmeri 53,45 m², pripisano pri podvložku št.
1313/3, k.o. Farna vas, 3.E.
III. Stanovanje je nezasedeno.
IV. Izhodiščna cena za nepremičnino
znaša 30.375,33 €. Eventualni davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin bremeni kupca.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po ogledano–kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno;
c) sodelujejo lahko fizične in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, vse pravne osebe pa

Št.

tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter
davčno številko;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem zbiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca, št. 01375-0100010242,
ki ima odprtega pri Banki Slovenije;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od
pogodbe.
VI. Ponudbe bo obravnavala posebna
komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsi
ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8
dni od javnega odpiranja ponudb.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 9. ure na
naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje. Na zaprti kuverti mora biti navedeno:
»Ponudba za odkup nepremičnine-stanovanje na naslovu Zgornji kraj 8«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje
pri Kumprej Stanku, tel. 02/82-46-114 ali
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041/761-957. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Prevalje
Št. 32/10
Ob-2054/10
Občina Kidričevo na podlagi 7. člena
in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/1994 Odl. US:
U-I-13/94-65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18,
57/94, 14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94105, 63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9,
9/96 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US:
U-I-274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95,
74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99, 36/99 Odl.
US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99,
70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00
Skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 Odl. US:
U-I-416/98-38, 87/01, 16/02 Skl. US: U-I33/02-7, 51/02, 108/03 Odl. US: U-I-186/0021, 77/04 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/05,
100/05 – UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22,
14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2,
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/0718, 76/08, 100/08, Odl. US: U-I-427/06-9 in
79/09) – ZLS, 21. v zvezi z 8. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09),
44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 55/09 in 100/09) in Odloka o
proračunu Občine Kidričevo za leto 2010
ter programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2010 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/10), razpisuje
1. poziv k izstavitvi ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kidričevo v letu 2010
I. Prodajalec: Občina Kidričevo, Ulica
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/799-06-10, faks 02/799-06-19.

II. Predmeti prodaje in izhodiščne cene:
Nezazidana stavbna zemljišča
Št.

Št. parcele

Površina v m²

Vl. št.

Katastrska občina

Cena po m² v €
brez 20% DDV

Skupna izhodiščna
cena v €

1

577/110

946

926

Lovrenc na Dr.
polju

20,00

18.920,00
brez 20% DDV

2

577/111

799

926

Lovrenc na Dr.
polju

20,00

12.230,00
brez 20% DDV

3

577/112

800

926

Lovrenc na Dr.
polju

20,00

16.000,00
brez 20% DDV

4

333/2, 210.S,
211.S, 212.S,
333/127 in 333/128

5.756, 301, 291,
311, 220, 633

287, 532, 1042 in
945

Apačeindustrijska cona
Taborišče

27,00

202.824,00
brez 20% DDV

III. Pogoji sodelovanja: ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične in pravne osebe, ki položijo varščino v višini 10% izhodiščne
cene posamezne nepremičnine na TRR Občine Kidričevo pri Banki Slovenije št. 01245-0100017097, s pripisom »varščina za nakup nepremičnin 2010«. Prodajalec plačane varščine ne bo obrestoval. Ponudnik mora ponuditi izhodiščno ali višjo ceno.
IV. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati točen naziv in naslov oziroma sedež ponudnika, navedbo zemljišča, za katerega je
ponudnik zainteresiran in ponujeno ceno.
Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– fotokopija osebne izkaznice za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma za samostojne podjetnike priglasitev pri pristojnem davčnemu uradu,
– potrdilo davčne uprave o ID za DDV oziroma davčni številki, matično številko in številko TRR ter enoto banke za primer vračila varščine,
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– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
V. Plačilni in ostali pogoji prodaje: nepremičnine se prodajajo v obstoječem stanju. Nepremičnine pod št. 4, se prodajajo
v kompleksu, zato se morebitna ponudba
za posamezno parcelo ne bo sprejela. Ponudnik je vezan na ponudbo še 60 dni po
poteku roka za oddajo ponudbe. Izhodiščna cena ne vsebuje DDV ali davka na promet nepremičnin ter ostalih stroškov. Kupec
plača vse davščine v skladu z Zakonom
o davku na dodano vrednost ali Zakonom
o davku na promet nepremičnin in stroške
overitve podpisov ter zemljiškoknjižnega
prenosa lastništva. Izbrani ponudnik mora
kupoprodajno pogodbo skleniti v roku 30
dni, po prejemu poziva prodajalca. Plačilo
se opravi v roku 8 dni, po podpisu kupoprodajne pogodbe na TRR Občine Kidričevo
št. 01245-0100017097, pri čemer se varščina všteje v kupnino. Če izbrani ponudnik
ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma
odstopi od pogodbe ali če ne plača kupnine
v predpisanem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti
že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev. V vseh primerih iz prejšnjega
stavka se varščina kupcu ne vrne. V tem
primeru lahko prodajalec sklene pogodbo z
naslednjim najugodnejšim ponudnikom brez
novega razpisa. Neuspelemu ponudniku se
varščina vrne brezobrestno v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Nepremičnina preide v last in posest kupca
po plačilu celotne kupnine in vseh ostalih
stroškov. Prodajalec si pridržuje pravico, da
z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe, oziroma lahko začeti postopek
ustavi kadarkoli do sklenitve pogodbe, pri
čemer ponudnikom ne priznava stroškov v
zvezi s pripravo ponudbe.
VI. Postopek: ponudniki svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo priporočeno po
pošti ali oddajo osebno do vključno 25. marca
2010 na sedež Občine Kidričevo, Ulica Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« s
pripisom zgoraj navedene identifikacijske ali
zaporedne številke pri posamezni vrsti nepremičnine. Osebno prinesene ponudbe je treba
do navedenega datuma do 14. ure, oddati v
sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
VII. Javno odpiranje ponudb: pravočasno prispele in na zaprti kuverti pravilno
označene ponudbe bo javno odprla in pregledala imenovana komisija, in sicer v petek
26. marca 2010 ob 8. uri, v sejni sobi na
sedežu Občine Kidričevo. O izidu javnega
zbiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
VIII. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je izključno cena. V primeru enakih
ponudb se bo med ponudniki opravila javna
dražba.
IX. Dodatne informacije in ogled: kontaktna oseba je višji svetovalec župana za
pravne zadeve mag. Egon Repnik, univ. dipl.
prav., ki v času uradnih ur daje informacije
na sedežu Občine Kidričevo, tel. 02/79906-12 ali elektronski pošti: egon.repnik@
kidricevo.si.
Občina Kidričevo
Št. 3520-8/2010
Ob-2067/10
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, objavlja na podlagi 21. čle-
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na Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št.: 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št.: 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Občine Mengeš za leto 2010 (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo dveh stanovanj v lasti
Občine Mengeš
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, matična št.: 5880483, davčna
št.: 74039059.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Dvosobno stanovanje, s pripadajočo shrambo v kleti, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Levčevi ulici
13a v Mengšu.
Stanovanje se sestoji iz predsobe, kuhinje z jedilnico, dnevne sobe, spalnice,
kopalnice, WC-ja, balkona in shrambe v
kleti.
Neto koristna površina znaša 55,35 m2.
Stanovanju pripada etažno zemljišče, ki
ni definirano.
Nepremičnina je vpisana v kataster
stavb, in sicer nepremičnina z identifikacijsko št.: 34, stavba št.: 1763.
Izhodiščna cena: 125.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
2.2. Dvosobno stanovanje s pripadajočo
shrambo v kleti, ki se nahaja v mansardi
(peto nadstropje) večstanovanjske stavbe
na Kolodvorski cesti 2a v Mengšu.
Stanovanje se sestoji iz predsobe, kuhinje z jedilnico, dnevne sobe, spalnice,
kopalnice, WC-ja, balkona in shrambe v
kleti.
Neto koristna površina znaša 58,70 m2.
Stanovanju pripada etažno zemljišče, ki
ni definirano.
Nepremičnina je vpisana v kataster
stavb, in sicer nepremičnina z identifikacijsko št.: 18, stavba št.: 1619.
Izhodiščna cena: 105.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
3.2. Nepremičnina je kupljena po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo (najvišja ponujena cena) in bo s
sklepom župana izbran za najugodnejšega
ponudnika.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika,
v nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Občina Mengeš
pravico zadržati vplačano varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30
dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe, ter stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na račun Občine
Mengeš št.: 01100-0100001698. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega
razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, do 31. 3. 2010, do 12. ure.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine zainteresirani
dobijo na Občini Mengeš, kontaktna oseba:
Urban Kolar, tel. 01-724-71-06.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb
bo 1. 4. 2010 s pričetkom ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki
so ponudili enako visoko kupnino v roku 8
delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe
in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudnik bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
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Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na internetni strani Občine
Mengeš: www.menges.si, pod rubriko objave, razpisi, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in
izjava o vezanosti na dano ponudbo.
Občina Mengeš
Ob-2098/10
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list RS, št.
14/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16) Občina Šentrupert objavlja
namero o sklenitvi neposredne
pogodbe za ustanovitev stavbne
pravice
1. Predmet objave: namera o sklenitvi
neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice z obveznostjo pridobitelja stavbne pravice, da na nepremičnini, na kateri
se ustanovi stavbna pravica zgradi objekt v
skladu z razpisno dokumentacijo. Z vsemi,
ki bodo oddali ponudbo in bodo izpolnjevali
pogoje iz razpisne dokumentacije, bo upravljavec izvedel pogajanja o višini nadomestila za stavbno pravico.
2. Ime in sedeže upravljavca: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8323 Šentrupert.
3. Vrsta pravnega posla: ustanovitev
stavbne pravice za gradnjo objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok
za 16 let.
4. Varščina: zainteresirane osebe morajo ponudbi priložiti za zavarovanje resnosti
svoje ponudbe bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici v višini
10% ponujenega nadomestila za stavbno
pravico. Zavarovanje ali garancija, ki mora
biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, po
vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije.
5. Pridobitev razpisne dokumentacije,
kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne
dokumentacije ter dodatna pojasnila
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani: www.sentrupert.
si. Podrobnejša dokumentacija je na voljo
na sedežu upravljavca, na naslovu: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Razpisovalec bo pojasnila objavil
na spletni strani www.sentrupert.si. Pojasnila, objavljena na ta način, so del razpisne
dokumentacije.
6. Oblika ponudbe in pogoji, pod katerimi se poda ponudba: ponudba se odda v
obliki in pod pogoji, določenimi v razpisni
dokumentaciji.
7. Kraj in rok za predložitev vlog
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, ali osebno
v glavni pisarni na naslovu naročnika, vsak
delovni dan med 9. in 15. uro do roka, določenega za oddajo ponudb.
Ponudba bo štela za pravočasno, če bo
predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj
navedeni naslov do dne 29. 3. 2010, najkasneje do 12. ure.
Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto
oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v
primeru dostave kurirske službe) bodo izlo-

čene iz postopka odpiranja ponudb in bodo
neodprte vrnjene ponudnikom.
8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje
ponudb bo dne 29. 3. 2010, ob 12.30, na
naslovu Občina Šentrupert, Šentrupert 33,
Šentrupert.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo
svoje pripombe.
9. Veljavnost ponudb in plačilo nadomestila: ponudbe morajo biti veljavne najmanj
180 dni, od dneva odpiranja ponudb. Oseba, s katero bo sklenjena pogodba, bo morala nadomestilo za stavbno pravico plačati
v roku 8 dni, od sklenitve pogodbe.
10. Ustavitev postopka: upravljavec si
pridržuje pravico postopek ustaviti, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni bilo oziroma ni možno pripraviti medsebojno primerljivih ponudb in
le-teh ne more ali jih ne bo mogel oceniti.
Razpisovalec si pridržuje pravico postopek
ustaviti in zaključiti brez sklenitve pogodbe s
katerimkoli od ponudnikov, če se v času po
objavi povabila k oddaji ponudb kakorkoli
spremenijo pogoji. Razpisovalec ni dolžan
ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so
jih ti imeli s pripravo ponudbe.
Občina Šentrupert
Ob-2101/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 12. 3. 2010 do dne 2. 4.
2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Poslovni prostori:
1. Cankarjevo nabrežje 1
Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 186,25 m2, za trgovino z neživili ali
gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
marec 2010 znaša 30 EUR/m2, kar znaša
5.587,50 EUR/mesec.
Poslovni prostor je najemnik dolžan
usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa
po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja
z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih
po primopredaji ključev. Vložena sredstva
v obnovo bremenijo najemnika samega,
zato bo moral podati pisno izjavo, da se
odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev
vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z
opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh
mesecih od dneva prevzema poslovnega
prostora. Najemnik je oproščen plačevanja
najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za
dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.
V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo v
poslovnem prostoru opravljal gostinsko dejavnost bo moral na lastne stroške pridobiti
vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji
potrebna, za opravljanje gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru in pričeti z obratovanjem v šest mesecev od zapisniškega
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prevzema ključev. Najemnik je oproščen
plačevanja najemnine do pričetka opravljanja gostinske dejavnosti, vendar največ za
dobo šestih mesecev.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
2. Slovenska 1
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 40,06 m2 za trgovino z neživili, trgovino
z živili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna
ocenjena najemnina za poslovni prostor za
mesec marec 2010 znaša 17,00 EUR/m2,
kar znaša 681,02 EUR/mesec.
3. Celovška cesta 53
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 47,32 m2 za trgovino z neživili ali
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
marec 2010 znaša 14,00 EUR/m2, kar znaša
662,48 EUR/mesec.
4. Grablovičeva 56
Oddajamo poslovni prostor št. L-10,
površine 115,14 m2 za trgovino z živili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec marec 2010 znaša 11,00
EUR/m2, kar znaša 1.266,54 EUR/mesec.
Poslovni prostor je v času razpisa še zaseden z najemnikom, ki opravlja dejavnost
trgovina z živili (samopostrežna).
5. Gornji trg 11
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 38,27 m2 za trgovino z živili, trgovina
z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna
ocenjena najemnina za poslovni prostor za
mesec marec 2010 znaša 16,00 EUR/m2,
kar znaša 612,00 EUR/mesec.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra,
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika,
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES,
4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v
višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin
po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa
v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih
ur (ponedeljek 8.–12. in 13.–15. ure, sreda
8.–12 in 14.–16. ure ter petek 8.–12. ure).
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Veljavnost garancije mora biti vsaj do 12. 3.
2011,
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo
v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka
za razpolaganje z nepremičninami, pri ga.
Gajič v času uradnih ur. V delu najemne
pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo
podatke naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z
omejeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik,
ki je porok prej naštetih pravnih subjektov
mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z
razvidno številko osebnega računa),
6 – neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo,
7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine,
8 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 12. 3. 2011,
9 – izjava ponudnika, da bo v primeru
izbire kot najugodnejši ponudnik v roku 8
dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na
račun Mestne občine Ljubljana, 3 izhodiščne
najemnine.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v
tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v
mesecu dni od dneva prevzema poslovnega
prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
– Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši
ponudnik s strani komisije mora v roku 8 dni
od prejema sklepa o izbiri, nakaza-mesečne
izhodiščne najemnine. Nakazan znesek se
bo poračunal z najemnino v prvih treh mesecih najema. Razliko med plačanim in dejanskim pogodbenim zneskom treh mesečnih
najemnin pa je dolžan naknadno poravnati.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundro-
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vo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega
prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
2. 4. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k
oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslov-

nega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
petek, 9. 4. 2010 ob 11. uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana,
v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 12. 3.
2011.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku
za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic
v času uradnih ur (ponedeljek 8.–12. in
13.–15. ure, sreda 8.–12. in 14.–16. ure ter
petek 8.–12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum

Torek 23. 3. 2010

Ura

Lokacija

9.00

Cankarjevo nabrežje 1

9.45

Gornji trg 11

10.15

Slovenska cesta 1

12.00

Celovška cesta 53

12.45

Grablovičeva ulica 56
Mestna občina Ljubljana

Št. 478-90/2006
Ob-2128/10
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07, 94/07 in 100/09) ter Posamičnega programa ravnanja št. 478-36/2009-2513-XXVIII., objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 74713-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.
sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Stanovanje št. 2, v izmeri 47,40 m², v drugi etaži večstanovanjske stavbe, na naslovu
Planina pri Sevnici 76, Planina pri Sevnici,
za izhodiščno ceno: 42.660,00 EUR.
V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin ni vključen.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno–kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski
račun Občine Šentjur – proračun št. 013200100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na
razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;

19 / 12. 3. 2010 /

547

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
7. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.

stninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi
na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni
Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak
delovni dan, od 8. do 15. ure, v sredo od 8.
do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov,
do vključno 29. 3. 2010, do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 29. 3. 2010, ob
13. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo
nadstropje. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s
premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad
Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v
času uradnih ur. Ogled nepremičnine je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur

8. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja
ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana
je dokončna.
10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne
plačana varščina.
11. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
12. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
13. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
14. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
15. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in
stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi la-
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2010-2
Ob-1651/10
Pravila ZSSS Sindikata Cvetje Čatež,
Topliška cesta 34, 8250 Brežice, se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti
Brežice, pod številko 024-6/1993.
Št. 101-8/2010-3
Ob-1654/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center
z dnem 9. 2. 2010 sprejme v hrambo statut z
nazivom »Pravila o delovanju sindikata podjetja« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov,
pod zaporedno številko 327, za sindikat z imenom: Sindikat Pergam – De facto in sedežem Trg osvobodilne fronte 14, Ljubljana.
Št. 101-42/2009-3
Ob-1726/10
Sindikat Neodvisnost KNSS Litostroj
E.I. se z dnem 1. 1. 2010 preimenuje v Sindikat Neodvisnost Litostrojpower, Litostrojska c. 50, Ljubljana. Pravila sindikata
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška,
pod zaporedno številko 145.
Št. 101-1/2010
Ob-1830/10
1. Upravna enota Cerknica sprejme v
hrambo Pravila organizacije sindikata Ob-

čine Cerknica, sprejeta na občnem zboru z
dne 15. 12. 2009.
2. V evidenci statutov sindikatov pri
Upravni enoti Cerknica se pod zap. št. 36
spremeni ime sindikata, tako da se glasi
»Organizacija sindikata Občine Cerknica«, sedež sindikata: C. 4. maja 53, 1380
Cerknica.
3. Organizacija sindikata mora sporočiti
upravnemu organu vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, in dejstva, ki
so podlaga za vpis v evidenco.
Št. 4/34-101-1/2010

Ob-1927/10

Pravila Sidnikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, SVIZ
Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Črešnjevec 47, 2310 Slovenska
Bistrica, matična številka 1566156, davčna
številka: 44456182, ki je bil sprejet na zboru Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, SVIZ Osnovne šole
dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Črešnjevec
47, 2310 Slovenska Bistrica, dne 17. 9.
2009, se hranijo pri Upravni enoti Slovenska Bistrica pod zaporedno številko 01 z
dne 25. 2. 2010.
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Ob-2073/10
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta družbe
Elektrotehna Interset d.d., Mengeš, Trdinov trg 4, sklicuje uprava družbe
23. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek 12. 4. 2010 ob 13. uri
v Mengšu (v prostorih družbe KARO d.o.o.
Slovenska cesta 24, Mengeš), ter vabi delničarje k udeležbi. Če ob prvem sklicu ne
bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.30 v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Ksenija Ocvirk, za
preštevalca glasov se izvolita Aleksander
Stančič in Hilda Prosenik. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine pa se imenuje
vabljeni notar Jože Rožman.

2. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Zaradi poteka mandata se z dnem
11. 4. 2010 razrešijo člani nadzornega sveta: Hilda Prosenik, Aleksander Stančič in
Janez Kamnar.
b) Za člane nadzornega sveta se za
naslednje štiriletno mandatno obdobje od
12. 4. 2010 dalje kot predstavniki delničarjev
izvolijo, Hilda Prosenik, Aleksander Stančič
in Janez Kamnar.
3. Pobude in vprašanja delničarjev.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki so imetniki delnic,
vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je 8. 4.
2010 (presečni dan).
Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o
katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za do-

datno točko dnevnega reda pošljejo družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog in pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu predlagatelja sklica skupščine in da bo
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog in v skladu z ostalimi
pogoji ZGD-1. Volilnega predloga delničarja
ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev,
ki družbi niso poslani v navedenem roku 7
dni so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na sami skupščini.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
oziroma pooblaščence prosimo, da se zaradi izdelave seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev zglasijo 15 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektrotehna Interset d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 124/10
Ob-2000/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 124/10, opr.
št. DK 6/10 z dne 2. 3. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje št. 8, s pripadajočo
kletjo in drvarnico, vse v skupni izmeri 46,40
m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Savinjska cesta 4a,
Trbovlje, ki stoji na parc. št. 934.S, parc.
št. 20/6 in parc. št. 10/1 in ni vpisano v
zemljiški knjigi, katere lastnik je zastavitelj
Simon Las, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 2. 9. 2002, sklenjene med Jager Jožefo
in Jager Romanom, obema kot prodajalcema, in Sergejo Korošec Las in Las Simonom, obema kot kupcema, ter na podlagi
notarskega zapisa Sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja, pridobljenega s
skupnim delom in sredstvi v času trajanja
zakonske zveze, opr. št. SV 211/04, z dne
7. 4. 2004, sklenjenega med Las Simonom
in Korošec Las Sergejo, zastavljena v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična
številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih
upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 69/2010
Ob-2001/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 69/2010 z dne
2. 3. 2010, je bilo stanovanje št. 1, v 2.
etaži večstanovanjske stavbe v Zagorju ob
Savi, Farčnikova kolonija 36, identifikacijska
št. 1886-459.1.E, katerega izključni lastnik
je Matjaž Borišek, stan. Litija, Polšnik, Tepe
69A, na podlagi prodajne pogodbe z dne
9. 2. 2010, zastavljeno na podlagi hipotekarno kreditne pogodbe št. 241126-002 z
dne 2. 3. 2010, za zavarovanje terjatve v
višini 29.500,00 EUR, z dobo vračanja 180
mesecev in končno zapadlostjo zadnjega
obroka v plačilo dne 18. 3. 2025, z nominalno obrestno mero kredita 3-mesečni Euribor
+ 3,05%, ki je spremenljiva in znaša na dan
odobritve kredita dne 1. 3. 2010 3,708% in
efektivno obrestno mero (EOM) 3,96% letno, z zamudnimi obrestmi ter vsemi stroški,
pripadki in event. stroški, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne
izvršljivosti terjatve, vse v korist zastavne
upnice SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, mat. št. 5026237000.
SV 166/10
Ob-2002/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz

Domžal, opr. št. SV 166/10, DK 7/10 z dne
4. 3. 2010, je bil posamezni del stavbe z
ident. št. 1938-1618-17 – stanovanje št. 17,
s kletjo številka 17 in zaprtim in odprtim
balkonom ter neto tlorisno površino dela
stavbe, v izmeri 73,14 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska
2b, Mengeš, ki stoji na parc. št. 130/2, k.o.
Mengeš, ter last zastavitelja Polach Timoteja do 1/1, zastavljeno v korist UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546000, za
zavarovanje terjatve v višini 130.500,00
EUR s pp.
SV 88/10
Ob-2005/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Novega mesta, opr. št. SV-88/10 z dne
4. 3. 2010, je 2,5-sobno stanovanje št. 2,
v pritličju stanovanjskega bloka, na Jakčevi ulici 3, v Novem mestu, v izmeri 74,60
m2, ki stoji na parc. št. 175, k.o. Kandija,
last zastavitelja Bartelj Milene, Jakčeva
ulica 3, Novo mesto, do celote, in sicer
na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 1.
2010, zastavljeno v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15.000,00 EUR, obrestna mera za
kredit znaša 6-mesečni Euribor + 4,00%
letno, spremenljiva, s končno zapadlostjo
22. 2. 2013.
SV 221/2010
Ob-2061/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 221/2010, z dne
5. 3. 2010, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje, številka 12, v 5. nadstropju, stanovanje obsega dnevno sobo v izmeri 16,05
m2, kuhinjo z jedilnico 11,36 m2, spalnico
v izmeri 13,13 m2, kopalnico v izmeri 5,37
m2, WC v izmeri 2,20 m2, predsobo v izmeri
5,32 m2, kar skupaj znaša 59,16 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Ulica kneza Koclja 35, pripisano pri vložni
številki 1562, k.o. Maribor – Grad, stoječi na
parceli številka 1853, identifikacijska številka stavbe 2120, last zastavitelja Belna Bojana, EMŠO 2709978500923, stanujočega
Maribor, Ulica kneza Koclja 035, do celote,
na podlagi pogodbe z dne 22. 12. 2002 in
zemljiškoknjižnega dovolila k pogodbi z dne
5. 3. 2010, sklenjena med Horvat Darjo kot
prodajalko in Belna Bojanom kot kupcem,
zastavljena v korist upnika Hypo Alpe-AdriaBank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana,
matična številka 1319175000, za zavarova-

nje denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR
s pripadki.
SV 444/2010
Ob-2074/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-444/2010 z dne 5. 3.
2010, so bila stanovanja v večstanovanjski hiši, na naslovu Ulica kneza Koclja 36,
Maribor, stoječi na parc. št. 1910, k.o. 657
Maribor-Grad, last zastavitelja Kolosej Maribor, družba za prikazovanje filmov d.o.o.,
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična štev. 1599828000, in sicer stanovanje
št. 1, v izmeri 67,70 m2, v pritličju, ki ga je
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10. 2003, z dodatkom h kupoprodajni pogodbi z dne 9. 10. 2003, z
dne 25. 11. 2003, oboje sklenjeno s prodajalcem Marjanom Blassinom, Ulica kneza
Koclja 36, Maribor, in stanovanje št. 2, v
izmeri 68,39 m2, v II. nadstropju, ki ga je
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 20. 8. 2003, sklenjene s prodajalcem
Antonom Kovačem, Maribor, Regentova
ulica 20, z zemljiškoknjižnim dovolilom z
dne 22. 2. 2010, in stanovanje št. 3, v izmeri 76,87 m2, v II. nadst., ki ga je pridobil na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 8.
2003, sklenjene s prodajalcema Cvetko Jakovljević in Milomirjem Jakovljevićem, oba
Maribor, Ulica kneza Koclja 36, z aneksom
št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 29. 8.
2003, z dne 25. 2. 2010, sklenjenim s prodajalko Cvetko Jakovljević, Hrenova ulica
14A, Maribor, in stanovanje št. 4, v izmeri
69,07 m2, v I. nadstropju, ki ga je pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
16. 9. 2003, sklenjene s prodajalcem Igorjem Komidarjem, Maribor, Ruška cesta 7,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 22. 2.
2010, in stanovanje št. 5, v izmeri 77,66
m2, v I. nadstropju, ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9.
2003, z aneksom k kupoprodajni pogodbi
z dne 17. 9. 2003, z dne 6. 11. 2003, oboje sklenjeno s Sonjo Korošec in Borisom
Korošcem, oba Maribor, Ulica kneza Koclja 36, in z zemljiškoknjižnim dovolilom
z dne 22. 2. 2010, ter stanovanje št. 6, v
izmeri 66,51 m2, v pritličju, ki ga pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
16. 10. 2003, sklenjene s prodajalko Deo
Gregorčič, Maribor, Ulica kneza Koclja 36,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 22. 2.
2010, zastavljena v korist upnika Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta
1, 4000 Kranj, matična št. 5103061000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3.300.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 66/2009
Os-1768/10
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor, zoper
dolžnika Krempl Franca iz Radenec, Titova
c. 11, zaradi plačila 615,54 EUR s pp, je
na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča opr.
št. In 66/2009 z dne 2. 12. 2009 in zapisnika
o rubežu z dne 28. 1. 2010, nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, izvršitelj
Rozman Boris iz Biserjan 5/a, p. Sv. Jurij
ob Ščavnici z dne 28. 1. 2010, opravil rubež
nepremičnine v stanovanjskem bloku Titova
c. 11, Radenci, in sicer stanovanja št. 3, obstoječem na parc. št. 367/49, v skupni izmeri
62,00 m2, in se sestoji iz kuhinje, kopalnice,
hodnika in dveh sob, slednje v izmeri 56,50
m2, ter kletnega prostora v izmeri 5,5 m2,
skupaj 62,00 m2.
Zapisnik o rubežu nepremičnine z
dne 28. 1. 2010 ima v skladu z določilom
211. člena ZIZ pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 19. 2. 2010
In 99/2008,
Os-5214/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kamniku, opr. št. In 99/2008 z
dne 17. 2. 2009, in rubežnega zapisnika
izvršitelja Marijana Hojsa, Maistrova 16, Kamnik, je bil dne 23. 6. 2009, v korist upnika
Reyan d.o.o., Neubergerjeva 3, Ljubljana,
opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer parkirnega mesta
št. 133, v izmeri 12,50 m2, ki se nahaja v
III. kareju, v kleti št. 2, v garažnih prostorih
stanovanjske soseske BS 2/1, Župančičeva
jama (vhod z Neubergerjeve ulice), ki leži na
parc. št. 1761/39, vl. št. 2650, k.o. Bežigrad,
last dolžnika Pintar Pavaa, Štrekljeva ul. 24,
Maribor (prej PMP Pintar d.o.o., Ljubljanska
45, Kamnik).
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 9. 2009
In 7/2010
Os-1915/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 7/2010 z dne 14. 1.
2010, je bil dne 22. 2. 2010 opravljen v korist
upnice mld. Tajde Skaza, Turjak 58, Turjak,
ki jo zastopa odv. Željko Batinič, Slovenski
trg 3, Kranj, proti dolžniku Jožefu Skaza, Savska loka 10, Kranj - dostava, zaradi izterjave
2.955,00 EUR s pp, rubež nepremičnine, to
je stanovanja št. 1, v večstanovanjski stavbi,
št. 1942, v prvem nadstropju, parc. št. 1262/6,
k.o. Kranj, na naslovu Savska loka 10, Kranj,
s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v
lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 2010
In 924/2009
Os-1624/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 924/2009 z dne 4. 11.
2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa iz Kamnika z dne 24. 11. 2009,
je bila nepremičnina, to je stanovanje št. 9,

v velikosti 173,28 m2, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Maistrova
ulica 10, last dolžnice Tanje Paar do 1/2
celote, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, zarubljena v korist upnika Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, zaradi
izterjave 941,41 EUR s pripadki.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2010
In 2009/51
Os-1658/10
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 1. 2.
2010 ob 15.30 v izvršilni zadevi, opravilna
številka In 2009/51, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, za upnika Sešel
Vojka, Šaleška 18a, Velenje, ki ga zastopa Odvetniška družba Marčič in ostali o.p.,
d.n.o., Meškova 20, Slovenj Gradec, proti
dolžnikoma Zadravec Francu in Zadravec
Slavi, oba Panonska 7a, Beltinci, zaradi izterjave 24.896,00 EUR s pp, v navzočnosti
dolžnika, opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 9, v II. nadstropju stanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 96/5, ki je vpisana pri vl. št. 2492, k.o. Beltinci, na naslovu
Panonska 7a, Beltinci, identifikator stavbe
361, v skupni izmeri 55,21 m2.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 2. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 30617/2008
Os-1007/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Senica Matjaža,
Prištinska ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje,
št. 1, v pritličju, na naslovu Prištinska ulica
10, Ljubljana, z ident. št. 301.E, vpisano v
podvl. št. 1375/39, k.o. Štepanja vas, dne
3. 11. 2009, pod opr. št. Dn 30617/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2839/92 z dne 1. 7. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Hotić Jasimom, Prištinska ul. 10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 301.E, vpisano v podvl. št. 1375/39, k.o.
Štepanja vas,
– pogodbe o zamenjavi stanovanja z
dne 30. 9. 1992, sklenjena med Senica
Matjažem, Ulica Veljka Vlahoviča 6, Kranj
(kot prvo pogodbeno stranko) in Hotič Jasimom, Prištinska 10, Ljubljana (kot drugo
pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 301.E, vpisano v podvl.
št. 1375/39, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2009
Dn 7310/2005
Os-1205/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Fabjan Frančiške, Šarhova ulica 34, Ljubljana, in Fabjan Igorja, Sp. Prapreče 37, Lukovica, ki
ju zastopa družba JUS-KO d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, stanovanje,
št. 14, v 2. nadstropju, na naslovu Šarhova
ulica 34, Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št. 1471/14, k.o. Brinje I, dne
25. 11. 2009, pod opr. št. Dn 7310/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Skladom za gradnjo stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem) ter
Mihevc Dušico in Mihevc Jožetom, Šarhova
34, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 1471/14, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2010
Dn 17979/2008
Os-1277/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gobo Roberta in Boškovič Danijele, oba Brilejeva 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje, št. 10/04, v
10. nadstropju, na naslovu Brilejeva ulica
2, Ljubljana, z ident. št. 131.E, vpisano v
podvl. št. 3036/138, k.o. Dravlje, dne 2. 11.
2009, pod opr. št. Dn 17979/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 36-15/80-STR, z dne 10. 6. 1992, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Kolodvorska
15, Ljubljana (kot prodajalcem) in Dolinšek Liljano, Brilejeva 2, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 131.E,
vpisano v podlv. št. 3036/138, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2010
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Dn 10215/2008
Os-1299/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Fabjančič
Franca in Fabjančič Drage, oba Ulica bratov Učakar 68, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje,
št. 2, v pritličju, na naslovu Gotska ulica 8,
Ljubljana, z ident. št. 80.E, vpisano v podvl.
št. 3017/80, k.o. Dravlje, dne 14. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 10215/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 71-6496 z dne
2. 2. 1971, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki
ga je zastopal Standard-invest, Celovška
c. 89, Ljubljana, in kupcem Zore Albino, za
nepremičnino, stanovanje št. 2, v pritličju, na
naslovu Gotska ulica 8, Ljubljana, z ident.
št. 80.E, vpisano v podvl. št. 3017/80, k.o.
Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3.
1977, sklenjene med prodajalko Zore Albino, roj. Samsa, Gotska ulica št. 8, Ljubljana,
in kupcem Slavič Nežko, Maistrova cesta
št. 1, Ljutomer, za nepremičnino, stanovanje, št. 2, v pritličju, na naslovu Gotska ulica
8, Ljubljana, z ident. št. 80.E, vpisano v podvl. št. 3017/80, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice vk korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1.2010
Dn 11298/2009
Os-1373/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Lah
Gregorja Milana, Zbiljska cesta 37b, Medvode in Lah Boruta Marka, Pregljeva 42,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo, št. 77, z ident.
št. 77.E, vpisani v podvl. št. 2333/77, k.o.
Spodnja Šiška, dne 4. 1. 2010, pod opr.
št. Dn 11298/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o soinvestritorstvu in o graditvi garaž ob Lepodvorski in Žibertovi ul. v
Ljubljani, z dne 4. 8. 1971, sklenjene med
Gradbenim podjetjem "Tehnika", Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Lah
Milanom, Lepodvorska 2, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 77.E, vpisano v podvl. št. 2333/77, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 29368/2008
Os-1374/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemlji-
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škoknjižni zadevi predlagatelja Hodža Mustafe, Vodovodna cesta 1, Ljubljana, ki ga
zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, št. 2,
v 1. nadstropju, na naslovu Kuzmičeva 5,
Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 2580/18, k.o. Bežigrad, dne 4. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 29368/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe iz leta 1990,
sklenjene med Hodža Hadijo (kot darovalko)
in Hodža Mustafo (kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 2580/18, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 33644/2008
Os-1375/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Golob
Adolfa, Skrbniška ulica 16, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine parc. št. 407/24, vpisana v vl. št. 683, parc. št. 406/12, vpisana v
vl. št. 3001 in parc. št. 406/25, vpisana v vl.
št. 3112, vse k.o. Karlovško predmestje, dne
24. 12. 2009, pod opr. št. Dn 33644/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prenosu pravice uporabe
št. V-55/88-Š.S. z dne 4. 3. 1988, sklenjene
med Štembal Francem, Galjevica št. 70, Ljubljana (kot izročitelj) in Občina Ljubljana Vič
- Rudnik, Sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljana, po pooblastilu Zavoda za izgradnjo
Ljubljane, Kardeljeva ploščad 22, Ljubljana
(kot prevzemnik), za nepremičnine, ki imajo
sedaj parc. št. 407/24, vpisana v vl. št. 683,
parc. št. 406/12, vpisana v vl. št. 3001 in
parc. št. 406/25, vpisana v vl. št. 3112, vse
k.o. Karlovško predmestje,
– pogodbe št. V-53/89-Š.S. o oddaji
stavbnega zemljišča in o plačilu stroškov
urejanja stavbnega zemljišča v območju
urejanja VS-1/3 in VS-1/4 z dne 14. 6. 1989,
sklenjene med Občino Ljubljana Vič - Rudnik, Sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljane, po pooblastilu Zavoda za izgradnjo
Ljubljane, Kardeljeva ploščad 22, Ljubljana
(kot izročitelj) in SOZD Združeno gradbeno
podjetje Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana
(kot prevzemnik), za nepremičnine, ki imajo
sedaj parc. št. 407/24, vpisana v vl. št. 683,
parc. št. 406/12, vpisana v vl. št. 3001 in
parc. št. 406/25, vpisana v vl. št. 3112, vse
k.o. Karlovško predmestje,
– prodajne pogodbe št. 386/90, z dne
29. 8. 1990, sklenjene med Gradbenim
industrijskim podjetjem "Pionir", Kettejev
drevored 37, Novo mesto, v imenu Gradbenih podjetij, Giposs d.o.o., Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in Golob Adolfom, Murnova ul. 28, Mengeš (kot
kupcem), za nepremičnine, ki imajo sedaj
parc. št. 407/24, vpisana v vl. št. 683, parc.
št. 406/12, vpisana v vl. št. 3001 in parc.

št. 406/25, vpisana v vl. št. 3112, vse k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 16780/2008
Os-1377/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja dr. Štrukelj Milana, Podreča 107, Maučiče, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 472/2, vpisana v vl. št. 1589 in
parc. št. 472/3, vpisana v vl. št. 1590, obe
k.o. Karlovško predmestje, dne 9. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 16780/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 12. 7.
1968, sklenjene med Brejc Jožetom, Murnikova 24, Ljubljana (kot prodajalcem) in
dr. Štrukelj Milanom, Hudovernikova 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnini, parc.
št. 472/2, vpisana v vl. št. 1589 in parc.
št. 472/3, vpisana v vl. št. 1590, obe k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2010
Dn 3823/2006
Os-1379/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev HYPO
Leasing, Podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska 117, Ljubljana in Kušar Nataše ter
Leskovšek Matevža, oba stanujoča Bratovševa ploščad 5, Ljubljana, ki ju zastopa
odvetnica Marija Bele Vatovec, Čufarjeva
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbo hipoteke, za nepremičnino,
3,5-sobno stanovanje z gal. št. 15 v IV. nad.
s teraso in shrambo št. 15 v kleti, na naslovu Bratovševa ploščad 5, Ljubljana, z ident.
št. 15.E, vpisano v podvl. št. 2921/15, k.o.
Stožice, dne 9. 1. 2009, pod opr. št. Dn
3823/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 27. 8. 1980, sklenjena med
prodajalcema Kavčič Janezom in Angelo,
Ploščad Bratovž Franca 5, Ljubljana in kupcema Juvam Dimitrijem in Vido, Mucherjeva
10, Ljubljana, za nepremičnino, 3,5-sobno
stanovanje z gal. št. 15, v IV. nadstropju s
teraso in shrambo št. 15 v kleti, na naslovu
Bratovševa ploščad 5, Ljubljana, z ident.
št. 15.E, vpisano v podvl. št. 2921/15, k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2010
Dn 23179/2004
Os-1382/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ogrizek Antona, Moškričeva ulica 40A, Ljubljana, ki ga
zastopa SPL d.d., Frankopanska 18A, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo, parc. št. 44/36, v vl.
št. 550, k.o. Štepanja vas, dne 22. 12. 2009,
pod opr. št. Dn 23179/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji garaže, sklenjene
med Oddelkom za upravne zadeve skupščine občine Ljubljana Moste-Polje in investitorjem Gradbenim odborom za gradnjo
garažnih boksov, za nepremičnino parc.
št. 44/36, v vl. št. 550, k.o. Štepanja vas,
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Gradbenim odborom za gradnjo
garažnih boksov in Vidergar Francem, za
nepremičnino parc. št. 44/36, v vl. št. 550,
k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 31396/2004
Os-1384/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Korenini Janeza, Sketova ulica 6, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, za nepremičnino, na
naslovu Sketova ulica 6, Ljubljana, stoječo
na parc. št. 59/3 in 54/9, k.o. Šentpeter,
z ident. št. dela stavbe 1726-00042-53 in
1726-00042-54, dne 28. 12. 2009, pod opr.
št. Dn 31396/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 13. 11. 1968,
sklenjene med Stanovanjsko enoto Nuklearnega inštituta Jožef Štefan, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Korenini Janezom, Sketova
6, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino
ki ima sedaj ident. št. dela stavbe 172600042-53 in 1726-00042-54, parc. št. 59/3
in 54/9, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 10173/2002
Os-1386/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice Okpulu, Tržaška cesta 39, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi-

ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 53, v 2.
nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 39,
Ljubljana, z ident. št. 53.E, vpisano v podvl.
št. 3984/53, k.o. Vič, dne 7. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 10173/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 33 z dne 10. 9. 1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo DOM 62
v Ljubljani (kot prodajalcem) in Panjič Rado,
Resljeva št. 24, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 53.E,
vpisano v podvl. št. 3984/53, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 10.
1974, sklenjene med Panjič Rado, Resljeva
24, Ljubljana (kot prodajalko) ter Vladislavić
Dušico in Vladimirjem, oba Tržaška cesta
39, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 53.E, vpisano v podvl.
št. 3984/53, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6.
1978, sklenjene med Vladislavić Dušico
in Vladimirjem, oba Tržaška cesta 39, Ljubljana (kot prodajalca), in Cesar Bojanom,
Hubadova 20, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 53.E,
vpisano v podvl. št. 3984/53, k.o. Vič,
– menjalne pogodbe z dne 7. 12. 1982,
sklenjene med Blažič Avgustom in Natalijo, oba Koseskega 20, Ljubljana (kot prvo
pogodbenika), in Cesar Bojanom, Tržaška
39, Ljubljana (kot drugo pogodbenikom), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 53.E,
vpisano v podvl. št. 3984/53, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 12904/2008
Os-1387/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Jožka Hegler, direktorica Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, parc. št. 170, parc. št. 171,
parc. št. 172 in parc. št. 173, vpisano v
vl. št. 124, k.o. Ljubljana mesto, dne 5. 10.
2009, pod opr. št. Dn 12904/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 20. 4. 1988, sklenjene med prodajalci
Nemanič Marijo, Toplarniška 7, Ljubljana,
Kalar Jožico, Ilirska 21, Ljubljana, Možina
Stanetom, Kardeljeva 10, Ljubljana, Možina
Egidijem, Vešter 40, Škofja Loka, Možina
Alojzijem, Berčonova pot 19, Ljubljana, Možina Marijo, Cesta XVIII. div. 112, Ljubljana, Možina Gordano, Cesta XVIII. div. 112,
Ljubljana, Možina Ingreed, Cesta XVIII. div.
112, Ljubljana, Možina Antonom, Cameron
St., Edgecliff. N.S.W. 2027, Sidney, Avstralija, Možina Vinkom, Cesta XVIII. div. 112,
Ljubljana, Možina Milošem, Titova c. 71, Jesenice, Možina Mija, Petkovškovo nabrežje
29, Ljubljana in kupcem Samoupravna interesna stanovanjska skupnost mesta Ljubljane, Kersnikova 6/VI. Ljubljana, za nepremičnino parc. št. 170, parc. št. 171, parc. št. 172
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in parc. št. 173, vpisano v vl. št. 124, k.o.
Ljubljana mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2010
Dn 557/2006
Os-1388/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Barukčič
Andrije, Preglov trg 5, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, stanovanje št. 23, na naslovu Preglov
trg 5, Ljubljana, z ident. št. 23.E, vpisano v
podvl. št. 2076/23, k.o. Slape, dne 28. 12.
2009, pod opr. št. Dn 557/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. MS 4/553/83 z dne 4. 1. 1983, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljana (kot prodajalcem) in ŽG-ŽTO Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 23.E, vpisano v podvl. št. 2076/23, k.o.
Slape,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi z
dne 6. 2. 1984, sklenjenega med Zavodom
za izgradnjo Ljubljana (kot prodajalcem) in
ŽG-ŽTO Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 23.E, vpisano
v podvl. št. 2076/23, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 11146/2008
Os-1389/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kačič Marina, Dolenjska cesta 45b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 15, v 3. nadstropju, na
naslovu Dolenjska cesta 45b, Ljubljana, z
ident. št. 115.E, vpisani v podvl. št. 4405/35
in parc. št. 109/27, vpisani v vl. št. 2946,
obe k.o. Karlovško predmestje, dne 20. 11.
2009, pod opr. št. Dn 11146/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 24. 1. 1968,
sklenjene med SGP Grosuplje (kot prodajalcem) in NK Olimpija, Vodovodna cesta 20,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 115.E, vpisano v podvl.
št. 4405/35 in parc. št. 109/27, vpisano v vl.
št. 2946, obe k.o. Karlovško predmestje,
– kupne pogodbe iz leta 1968, sklenjene
med Ingrad, gradbeno podjetje, d.d., Lava
7, Celje (kot prodajalcem) in dr. Briški Martinom, Cankarjevo nabrežje 1, Ljubljana (kot
prodajalcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št. 4405/35
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in parc. št. 109/27, vpisano v vl. št. 2946,
obe k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2010
Dn 28852/2005
Os-1403/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Paulič Jerneja,
Topniška ulica 43, Ljubljana, ki ga zastopa
SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2853/3,
k.o. Bežigrad, dne 24. 12. 2009, pod opr.
št. Dn 28852/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 16. 1. 1967,
sklenjene med Modna oblačila Ljubljana (kot
prodajalcem) in Bukovec Ivanom, Jakčeva
4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2853/3, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 3.
1990, sklenjene med Bukovec Ivanom, Jakčeva 4, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Skodlar Petrom in Blanko, Glinškova ploščad
11, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v
podvl. št. 2853/3, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2010
Dn 28618/2005
Os-1404/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice NLB Leasing
d.o.o., Šlandrova ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
parkirni prostor, št. P27, v kleti, na Dunajski
cesti 129, Ljubljana, z ident. št. 55.E, vpisano v podvl. št. 1469/55, za nepremičnino,
parkirni prostor, št. P28, v kleti, na Dunajski
cesti 129, Ljubljana, z ident. št. 56.E, vpisano v podvl. št. 1469/56, za nepremičnino,
parkirni prostor št. P29, v kleti, na Dunajski
cesti 129, Ljubljana, z ident. št. 57.E, vpisano v podvl. št. 1469/57, za nepremičnino,
parkirni prostor, št. P30, v kleti, na Dunajski
cesti 129, Ljubljana, z ident. št. 58.E, vpisano v podvl. št. 1469/58, za nepremičnino,
parkirni prostor, št. P31, v kleti, na Dunajski
cesti 129, Ljubljana, z ident. št. 59.E, vpisano v podvl. št. 1469/59, vse nepremičnine
v k.o. Brinje I, dne 20. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 28618/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 23/97-G, z dne
5. 11. 1997, sklenjene med ING Inženiring
p.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Razvoj-
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nim centrom Tivoli d.o.o., Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnine, ki imajo sedaj
ident. št. 55.E, v podvl. št. 1469/55, ident.
št. 56.E, v podvl. št. 1469/56; ident. št. 57.E,
v podvl. št. 1469/57, ident. št. 58.E,v podvl. št. 1469/58 in ident. št. 59.E, v podvl.
št. 1469/59, vse nepremičnine v k.o. Brinje I,
– prodajne pogodbe z dne 31. 5. 2000,
sklenjene med Razvojnim centrom Tivoli-v stečaju, Ljubljana (kot prodajalcem)
in PROPOSS d.o.o., Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnine, ki imajo sedaj
ident. št. 55.E, v podvl. št. 1469/55, ident.
št. 56.E, v podvl. št. 1469/56; ident. št. 57.E,
v podvl. št. 1469/57, ident. št. 58.E,v podvl. št. 1469/58 in ident. št. 59.E, v podvl.
št. 1469/59, vse nepremičnine v k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2010
Dn 17480/2002
Os-1435/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Žilavec
Branka in Ivanke, oba Beblerjev trg 1, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino ident. št. 2.E, v podvl. št. 365/2,
k.o. Nove Jarše, dne 10. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 17480/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– menjalne pogodbe z dne 23. 3. 1987,
sklenjene med Gajič Brankom, Močilnikarjeva 9, Ljubljana, in Občino Ljubljana Moste
- Polje, za nepremičnino, ident. št. 2.E, v
podvl. št. 365/2, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2010
Dn 8607/2005
Os-1460/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bunderšek
Stanislava, Lunačkova ulica 8, Mirna, ki
ga zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, parc. št. 1765/4, vpisana v vl.
št. 1682, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
28. 12. 2009, pod opr. št. Dn 8607/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 18. 2. 2005, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 15. 3. 2005, sklenjene med
Šifrer Sašom Stanislavom, Kidričeva 91,
Trzin (kot prodajalcem) in MEStrans Bunderšek Stanislavom s.p., Lunačkova 8, Mirna (kot kupcem), za nepremičnino parc.
št. 1765/4, vpisana v vl. št. 1682, k.o. Šentvid nad Ljubljano.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2010
Dn 22131/2007
Os-1461/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Helene Smolej,
Naselje Slavka Černeta 4, Kranjska Gora, ki
jo zastopa odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji iz Kranja, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske
pravice, za nepremičnino, stanovanje, št. 20,
v 2. nadstropju, na naslovu Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 3182/20, k.o. Dravlje, dne 8. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 22131/2007, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
14. 8. 1972, sklenjene med Mestek Marijo,
Mohorje 4, Rob na Dolenjskem (kot prodajalko) in Centa Janezom, Osredek 2, Rob na
Dolenjskem (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 3182/20, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2010
Dn 26929/2008
Os-1492/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kuščer
Andreje, Veliki Podlog 46, Leskovec, ki jo
zastopa odvetnik Luka Podjed, Puharjeva 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 13, v I. nadstropju, s pomožnim prostorom, na naslovu
Puhova ulica 16, Ljubljana, z ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 1546/47, k.o. Brinje I,
dne 8. 1. 2010, pod opr. št. Dn 26929/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 15. 11. 1976, sklenjene med Združenim gradbenim podjetjem
Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana, Korenikova 6/IV, Ljubljana (kot prodajalcem) in Strmole Dragico
in Strmole Alojzem, oba stanujoča Ul. Pohorskega bataljona 171, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 1546/47, k.o. Brinje I,
– dodatka k kupni pogodbi št. BS-3
398/76, z dne 20. 5. 1977, sklenjene med
Združenim gradbenim podjetjem Giposs,
Dvoržakova 5, Ljubljana, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana Korenikova 6/IV, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Strmole Dragico in Strmole Alojzem, oba stanujoča Ul. Pohorksega bataljona 171, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 1546/47, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2010
Dn 28900/2008
Os-1631/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Frančiške
Černak, Zavetiška ulica 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 13, v 3. nad., na naslovu Zavetiške ulice 10, Ljubljana, z ident. št. 13.E,
vpisano v podvl.. št. 4259/13, k.o. Vič, dne
11. 1. 2010, pod opr. št. Dn 28900/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 3. 1963, sklenjena med
Gradbenim podjetjem »Tehnograd« Ljubljana, Zbašnikova 26, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanovanjskim skladom občine
Ljubljana Vič-Rudnik (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 4259/13, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010
Dn 967/2009
Os-1632/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine
Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba
Kotlušek & Pavčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, vpisane v
podvl. št. 2780/34, 2780/41, 2780/45, 2780/46,
2780/56, 2780/58, 2780/101 in 2780/111, vse
k.o. Dravlje; za nepremičnini, vpisani v podvl. št. 346/83 in 346/89, k.o. Nove Jarše; za
nepremičnino, vpisano v podvl. št. 2506/14,
k.o. Bežigrad, dne 5. 1. 2010, pod opr. št. Dn
967/2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 244/74, z dne
18. 12. 1974, sklenjene med SGP Pionir
Novo mesto (kot prodajalcem) in Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnine, vpisane v podvl.
št. 2780/34, 2780/41, 2780/45, 2780/46,
2780/56 in 2780/58, vse k.o. Dravlje,
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpolaganja, uporabe in uprave na
posameznih delih stavbe z dne 28. 3. 1968,
sklenjene med GIP Gradis Ljubljana (kot
prodajalcem) Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 223.E,
v podvl. št. 346/83, k.o. Nove Jarše,
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpolaganja, uporabe in uprave na
posameznih delih stavbe z dne 28. 3. 1968,
sklenjene med GIP Gradis Ljubljana (kot
prodajalcem) Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 229.E,
v podvl. št. 346/89, k.o. Nove Jarše,

– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 9.
1971, sklenjene med SGP Grosuplje (kot
prodajalcem) in Stanovanjskim podjetjem
DOM Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 250.E in 251.E,
v podvl. št. 2506/14, k.o. Bežigrad,
– kupne pogodbe št. 75-5222/DG z dne
27. 5. 1975, sklenjene med SGP Pionir
Novo mesto (kot prodajalcem) in Staninvest
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2780/101 in 2780/111,
k.o. Dravlje,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 75-5222/DG z dne 11. 12. 1975, sklenjene med SGP Pionir Novo mesto (kot
prodajalcem) in Staninvest Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnini, vpisani v podvl.
št. 2780/101 in 2780/111, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010
Dn 969/2009
Os-1633/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne
občine Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
družba Kotlušek & Pavčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v podvl. št. 328/4, k.o. Nove
Jarše, za nepremičnino, vpisano v podvl.
št. 2506/104, k.o. Bežigrad, in za nepremičnini, vpisani v podvl. št. 3923/23 in 3924/22,
k.o. Vič, dne 5. 1. 2010, pod opr. št. Dn
969/2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 72-11-S z dne
10. 1. 1972, sklenjene med GIP Gradis
Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E in 9.E, vpisano v podvl.
št. 328/4, k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 5.
1971, sklenjene med SGP Grosuplje (kot
prodajalcem) in Skladom za urejanje mestnega zemljišča občine Ljubljana-Center
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 64.E in 65.E, vpisano v podvl.
št. 2506/104, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe št. 02/1-2244
z dne 7. 6. 1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana (kot prodajalcem) in GP Tehnograd Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 22.E, vpisano v podvl. št. 3924/22, k.o.
Vič, in nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 23.E, vpisano v podvl. št. 3923/23,
k.o.Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010
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Dn 32317/2006
Os-1634/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ćorda Mirka,
Ob železnici 14D, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Drago Čepon iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
ident. št. 1.E, v podvl. št. 1864/1, k.o. Moste
in za nepremičnino ident. št. 5.E, v podvl.
št. 1862/5, k.o. Moste, dne 13. 1. 2010, pod
opr. št. Dn 32317/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. KTM/KB/65/93 z dne 8. 7.
1993, sklenjene med Kemično tovarno Moste, Ob železnici 14, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ćorda Mirkom, Ob železnici 14,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ident. št. 1.E, v podvl. št. 1864/1, k.o. Moste
in za nepremičnino ident. št. 5.E, v podvl.
št. 1862/5, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2010
Dn 25342/2008
Os-1635/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kastelic Majde, Dolenjska cesta 45 Č, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, stanovanje št. 6, v 1. nadstropju,
na naslovu Dolenjska cesta 45 Č, Ljubljana, z ident. št. 106.E, vpisano v podvl.
št. 4404/28, k.o. Karlovško predmestje, dne
28. 12. 2009, pod opr. št. Dn 25342/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 68-1442 z dne 8. 5. 1968, sklenjene
med PZ Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Kastelic Jožetom in Majdo, oba
Grablovičeva 36, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 106.E,
vpisano v podvl. št. 4404/28, k.o. Karlovško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2010
Dn 28661/2008
Os-1637/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogataj Jožefa, Endliharjeva ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 2, na naslovu Endliharjeva
ulica 2 in 4, Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4212/2, k.o. Bežigrad, dne
13. 11. 2009, pod opr. št. Dn 28661/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
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pogodbe št. 1163/3-93 z dne 12. 5. 1993,
sklenjene med Občino Ljubljana-Bežigrad,
Linhartova 13, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Bogataj Jožefom, Endliharjeva 2, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4212/2,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010
Dn 5648/2009
Os-1630/10
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja oklic o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičninah:
– ident. št. dela stavbe 1483-907-21; stanovanje št. 21, v 5. etaži in klet, Nad mlini
35, Novo mesto, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1856/37, k.o. Kandija,
– ident. št. dela stavbe 1484-370-9; stanovanje št. 9, v 4. etaži, Ulica Slavka Gruma
10, Novo mesto, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1144/1, k.o. Šmihel pri
Novem mestu.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je:
– overjen izvirnik pogodbe št. 51/69 z
dne 2. 6. 1969, sklenjena med Ivanko Merslavič, Novo mesto, Hotel »Metropol«, ko
kupcem in Splošnim gradbenim podjetjem
»Pionir« Novo mesto, kot prodajalcem,
– overjen izvirnik soinvestitorske pogodbe št. 12/H z dne 29. 8. 1983, sklenjena med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Novo mesto, ki jo zastopa predsednik
skupščine Bojan Fink, kot investitor in Službo družbenega knjigovodstva Novo mesto,
kot soinvestitorjem,
– sklep Vlade št. 465-114/99 z dne 8. 7.
1999.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjenih nepremičninah: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana,
MŠ: 5854814.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 2. 2010
Dn 2863/09
Os-1798/10
Po tusodnem sklepu z dne 30. 7. 1997, R
73/97-2 v zvezi s posojilno pogodbo št. PP116/97 z dne 21. 7. 1997 se vknjiži zastavna pravica v zavarovanje denarne terjatve
upnika N&B Finance d.o.o. Nova Gorica,
v višini 10.792,10 DEM v tolarski protivrednosti po tečaju Nove LB d.d. za obračun
prilivov in odlivov med podjetji s tem, da se
navedena denarna terjatev vrne upniku pod
pogoji in na način, določen v citirani pogodbi
ter, da ima upnik pravico do tečajnih razlik
v primeru, da pride v času pred zapadlostjo
zneskov v pogodbi do devalvacije ter pravi-
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co do zakonskih zamudnih obresti od dneva
zapadlosti posameznega zneska v plačilo,
preračunanega v tolarsko protivrednost, po
zgoraj navedenem tečaju, do dneva vračila
ter z rokom zapadlosti 4. 8. 1999.
Okrajno sodišče v Sežani poziva hipotekarne upnike oziroma zastavne upnike, da v
treh mesecih od objave oklica vložijo ugovor
proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 2. 2010

kovo naselje 166, 4220 Škofja Loka, v deležu do 1/1.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, navedenih v tem oklicu in o pogojih za
vknjižbo lastninske pravice v korist Mustafa
Sefića do 1/1.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 24. 2. 2010

Dn 2755/2009
Os-1873/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiškoknjižni zadevi Dn 2755/2009, začeti
na predlog predlagatelja Creina, d.d., Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, s sklepom z dne 22. 2. 2010 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za:
– del stavbe, številka 16.E, soba ST/16,
s kletjo K/16, Groharjevo naselje 4, 4220
Škofja Loka, vložek 1537/16, etažna lastnina, k.o. 2027 Stara Loka, lastnik Občina
Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
do 1/1.
Vsebina listine:
– kupna in prodajna pogodba, št. AD981/67 z dne 15. 8. 1967, ki sta jo sklenila
Gorenjska kreditna banka Kranj – podružnica Škofja Loka, katero zastopa direktor
Silvo Marguč, kot prodajalec in delovna organizacija Inštalacije Škofja Loka, katero
zastopa direktor Polajnar Anton, kot kupec,
pogodba sklenjena na osnovi natečaja Stanovanjskega sklada Občine Škofja Loka, z
dne 27. in 30. 1. 1965 in na osnovi natečaja
Stanovanjskega podjetja Škofja Loka v imenu banke z dne 26. 3. 1966;
vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Creina d.d., Kranj, Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, matična št. 5076927000,
v deležu do 1/1.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v tem oklicu in o pogojih za vknjižbo
lastninske pravice v korist Creina d.d., Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, matična
št. 5076927000, v deležu do 1/1.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 22. 2. 2010

Dn 2870/2009
Os-1916/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki, je v zemljiškoknjižni zadevi Dn 2870/2009, začeti na
predlog predlagateljice Ane Tavčar Kržišnik,
Ob Jezu 2, Gorenja vas, s sklepom z dne
24. 2. 2010 odločilo, da se začenja postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin za:
– del stavbe, številka 7.E, stanovanje
v 7. etaži in s shrambo v 1. in 2. etaži, Ob
Jezu 2, 4224 Gorenja vas, vložek 688/7,
etažna lastnina, katastrska občina Gorenja
vas, lastnik Občina Gorenja vas – Poljane,
mat. št. 5883261, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, do 1/1.
Vsebina listin:
– kupna in prodajna pogodba, z dne
27. 3. 1968, št. AD-274/68, sklenjena med
Splošnim gradbenim podjetjem Tehnik Škofja Loka, ki ga je zastopalo Stanovanjsko
podjetje Škofja Loka po direktorju Jožetu
Hauptmanu in kupovalko Anico Kržišnik, Dolenja Dobrava 17, Gorenja vas;
vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Ane Tavčar Kržišnik, roj. 13. 7. 1922, Ob
jezu 2, 4224 Gorenja vas, v deležu do 1/1.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v tem oklicu in o pogojih
za vknjižbo lastninske pravice v korist Ane
Tavčar Kržišnik, do 1/1.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 24. 2. 2010

Dn 282/2010
Os-1874/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki, je v zemljiškoknjižni zadevi Dn 282/2010, začeti
na predlog predlagatelja Mustafa Sefića,
Frankovo naselje 166, 4220 Škofja Loka,
s sklepom, z dne 24. 2. 2010 odločilo, da
se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin za:
– del stavbe, številka 1.E, enosobno stanovanje v 2. etaži, s shrambo v 1. etaži,
Frankovo naselje 166, 4220 Škofja Loka,
vl. št. 853/1, etažna lastnina, k.o. 2029 Stari
Dvor, lastnik Občina Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, Škofja Loka, matična št. 5883318,
do 1/1.
Vsebina listin:
– prodajna pogodba z dne 16. 11. 1992,
ki sta jo sklenila Varnost Kranj, p.o., Podjetje
za varovanje premoženja, Bleiweisova 16,
Kranj, kot prodajalec in Mustafa Sefić, roj.
7. 10. 1956, stanujoč Frankovo naselje 166,
Škofja Loka, kot kupec;
vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Mustafa Sefić, roj. 7. 10. 1956, Fran-

Dn 4601/2009
Os-2088/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z dne
28. 1. 2010 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Kodba Cvetke, Čopova ulica 23,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3. 2001, sklenjene med pravno osebo Slovenske železarne – livarna d.o.o., v stečaju, kot prodajalko
in pravno osebo Intent d.o.o., kot kupcem.
Predmet navedene listine je nepremičnina,
ident. št. 62.E, del stavbe Čopova 23, Celje,
vpisana v podvl. št. 2276/63, k.o. Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v zvezi
s 30. členom Zakona o zemljiški knjigi-1A
(Ur. l. RS, št. 45/08) v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2010
Dn 19678/2008
Os-2047/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kočevar
Miroslava in Kočevar Jelke, oba Kašča 2,
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Semič, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah vpisanih v vl. št. 594 – parc.
št. 432, k.o. Dravlje in vl. št. 3350 – parc.
št. 428, k.o. Dravlje, dne 4. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 19648/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
31. 8. 1994, sklenjene med Šmid Andrejem
Boštjanom, Mencingerjeva ul. 3, Ljubljana in
podjetjem Landis d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, za garsonjero št. 214 v 2. nadstropju,
v Ljubljani, Celovška 264.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2010
Dn 17029/2009
Os-2053/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sotlar Dubrovke, Ilirska 36, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje,
na naslovu Ilirska 36, Ljubljana, z ident.
št. 410.E, vpisana v podvl. št. 2274/73, k.o.
Tabor, dne 10. 2. 2010, pod opr. št. Dn
17029/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe o nakupu oziroma prodaji trisobnega stanovanja z dne 8. 4. 1975, sklenjene med dr. Kastelic Borisom, Ilirska ul.
36, Ljubljana (kot prodajalcem), dr. Kastelic
Maro, Ilirska 36, Ljubljana (kot udeleženko)
ter Vučnik Sonjo, Korytkova ul. 7, Ljubljana
in Popovič Mileno, Šmarješke Toplice (kot
kupovalke), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 410.E, vpisno v podvl. št. 2274/73,
k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2010
Dn 16988/2009
Os-2055/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mrdjenovič Marka, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Boris Goda, Dunajska
c. 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 8A-3N-2,
v 6. etaži z ident. št. 26.E, vpisano v podvl.
št. 679/26, prostor št. 197, v 1. etaži z ident.
št. 197.E, vpisano v podvl. št. 679/197, oboje na naslovu Mesarska cesta 26, Ljubljana
in parkirni prostor št. 621 v 1. etaži z ident.
št. 621.E, vpisano v podvl. št. 679/610, na
naslovu Mesarska cesta 32, Ljubljana, vse
k.o. Poljansko predmestje, dne 17. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 16988/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa prodajne
pogodbe št. 1558/05 z dne 31. 1. 2005,
opr. št. SV 191/05, sklenjene med Stano-

vanjskim skladom Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska cesta št. 31, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Lotrič Boštjanom, Preglov
trg 10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnine ki imajo sedaj ident. št. 26.E, vpisana v
podvl. št. 679/26, ident. št. 197.E, vpisana v
podvl. št. 679/197 in ident. št. 612.E, vpisana v podvl. št. 679/610, vse k.o. Poljansko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2010
Dn 1363/2010
Os-2089/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cunder Urbana, Hacquetova ulica 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, št. 5, v II. nadstropju, s shrambo, na naslovu Avčinov 10, Ljubljana, ident.
št. 5.E, v podvl. št. 4162/5, k.o. Bežigrad,
dne 22. 2. 2010, pod opr. št. Dn 1363/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 5. 1994, sklenjene med
Ficker Aleksandrom, Gestrinova 8, Ljubljana, in Ficker Vilijemom, Gasilska 9, Grosuplje (kot prodajalcem) in Pristan d.o.o,
Hacquetova 3, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E, v
podvl. št. 4162/5, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2010
Dn 36972/2009
Os-2090/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Muck Marjete,
Ulica bratov Učakar 18, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, na naslovu Ulica bratov Učakar 18, Ljubljana, z ident. št. 109.E, vpisano
v podvl. št. 5199/29, k.o. Zgornja Šiška, dne
18. 2. 2010, pod opr. št. Dn 36972/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, št. 112, z dne
11. 12. 1991, sklenjene med Iskro Commerce, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Kužnik Jožetom, Ul. bratov
Učakar 18, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 109.E,
vpisano v podvl. št. 5199/29, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2010
Dn 17443/2009
Os-2091/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadev predlagatelja Jereb Andreja,
Topniška 43, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
i vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje, št. 5, v 5. etaži
s kletjo, na naslovu Prule 3, Ljubljana, z
ident. št. 5.E, podvl. št. 194/5, k.o. Prule,
dne 5. 2. 2010, pod opr. št. Dn 17443/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 127/32, z dne 12. 4. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana Center (kot prodajalcem) in dr. Jereb Petrom in Jereb Olgo, Prešernova 23,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 194/5, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2010
Dn 17052/2009
Os-2092/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stojković Nikole, Runkova ulica 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje, na naslovu Runkova ulica 12,
Ljubljana, z ident. št. 105.E, vpisana v podvl.
št. 3918/13, k.o. Zgornja Šiška, dne 11. 2.
2010, pod opr. št. Dn 17052/2009, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 04/04466-852/91, z dne 15. 11. 1991, sklenjene
med Občino Ljubljana Šiška (kot prodajalcem) in Feri Vladimirjem, Runkova 12, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 105.E, vpisano v podvl.
št. 3918/13, k.o. Zgornja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 20. 1. 1992,
sklenjene med Feri Vladimirjem, Runkova
12, Ljubljana (kot darovalcem) in Feri Bojanom, Runkova 12, Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 105.E, vpisano v podvl. št. 3918/13, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2010
Dn 15894/09
Os-1996/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo Leasing
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d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki
ga po pooblastilu zastopa Maja Pihler, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3695/7, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 15894/09, dne 25. 1.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 7.
2001 med prodajalcem Stavbar – IGM d.d.,
Miklavška cesta 82, Hoče, ki ga je zastopal direktor Peter Klevže in kupcem Dom
Stavbar Pobrežje d.o.o., Železnikova ulica
10, Maribor, ki ga je zastopal direktor Peter
Klevže, s katero je prodajalec kupcu prodal
prostore v kleti I poslovne stavbe Železnikova ulica 12, Maribor, v izmeri 336,17 m2,
parc. št. 1251/1, pripisano vl. št. 1791, k.o.
Pobrežje in na tem dovolil vknjižbo etažne
lastnine v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2010
Dn 336/2010
Os-2086/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Stanislave Urbas, Jačka 2, Logatec,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupne pogodbe št. 72/91-92-93, z dne
17. 11. 1993, sklenjena med prodajalcem
KLI Logatec p.o., Logatec, podjetje za lesno
in strojno proizvodnjo, trgovino in inženiring
ter kupcem Ano Korenč, roj. 22. 1. 1931,
Logatec, Jačka 2, za nepremičnino, stanovanje v 1. nadstropju, v izmeri 49,55 m2,v
stanovanjskem bloku, Jačka 2, Logatec. Nepremičnina je po vpisu v kataster stavb dobila ID št. 2017-10-20, v izmeri 52,71 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Šen Bruna in Urbas Stanislave, Jačka
2, Logatec, na podlagi te kupne pogodbe,
aneksa k tej pogodbi z dne 5. 3. 2002, in
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3. 2002.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 2. 2010
Dn 579/2010
Os-2087/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Antona Lušine, Dobovičnikova ulica
63, Vrhnika, ki ga zastopa notar Peter Meze
z Vrhnike, Stara cesta 4a, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, odpravek
notarskega zapisa razdružitvene pogodbe,
opr. št. SV 36/99, z dne 1. 2. 1999, sestavljen za zemljiško knjigo, sklenjene med
pogodbeniki Olgo Perušek, roj. 20. 8. 1954,
Voljčeva cesta 4, Vrhnika, Marijo Kirschenfauth, roj. 23. 7. 1951, Dobovičnikova ulica
66, Vrhnika, Brankom Lušino, roj. 5. 8. 1961,
Dobovičnikova ulica 66, Vrhnika, Antonom
Lušino, roj. 21. 4. 1941, Dobovičnikova ulica
63, Vrhnika in Marjanom Lušino, roj. 25. 6.
1952, Hrib 5, Vrhnika, za nepremičnine,
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parc. št. 1088/1, 1088/8, 1088/3, 1088/4,
1088/5, 1088/6 in 1088/9, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Olge Perušek, Marije Kirschenfauth,
Branka Lušine, Antona Lušine in Marjana
Lušine, na podlagi te razdružitvene pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebii listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 3. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 126699/2008
Os-1545/10
V izvršilni zadevi upnika Atrij z.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, ki ga zastopa odv.
Marjan Feguš, Prešernova ulica 23a, Celje,
zoper dolžnico Katico Belehar, Gregorčičeva 6, Celje, zaradi izterjave 845,03 EUR s
pp., sklenilo:
dolžnici Katici Belehar, Ribarjeva 3/a,
Celje, se v izvršilni zadevi VL 126699/2008
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) kot začasna zastopnika postavi odvetnica Rosita
Gabrilo, Aškerčeva 15, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 1. 2010
N 2/2009
Os-1428/10
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren v nepravdni
zadevi predlagateljice Darje Gartner, Ulica
Milene Korberjeve 21, Kranj, zoper nasprotnega udeleženca Romana Brdnika, zaradi
spremembe priimka mladoletni osebi, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dne 9. 10. 2009, nasprotnemu udeležencu Romanu Brdniku, postavilo
začasnega zastopnika, odvetnico Marjeto
Hudovernik, Stritarjeva ulica 6, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 11. 2009
N 232/2008
Os-1438/10
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren, v nepravdni
zadevi predlagateljice Blanke Jelen, Britof
231, Kranj, zoper nasprotnega udeleženca
Sadata Bekteševića, zaradi spremembe priimka mladoletni osebi, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dne
9. 11. 2009, nasprotnemu udeležencu Sa-

datu, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Mateja Gašperšiča, Grubarjeva 5,
Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 2009
I 1867/2007
Os-1737/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. I 1867/2007 z dne 13. 9. 2007
v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, Bleiweisova 20, Kranj, proti dolžniku
Edinu Nikočevič, Partizanska ulica 3, Tržič, zaradi izterjave 1.100,78 EUR s pp, je
sodišče postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2010
VL 64951/2008 (II P 1057/2000 Maribor)
Os-5902/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo
mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, ki jo
zastopa Slavko Jerman, Seidlova cesta 5,
Novo mesto, proti dolžniku Danielu Denisu
Vogrinu, Orožnova ulica 7, Maribor, zaradi
izterjave 11.654,56 EUR, sklenilo:
dolžniku Danielu Denisu Vogrinu, Orožnova ulica 7, Maribor, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnice se postavi odvetnica Andreja Dajčman, Partizanska cesta
16, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Zadevo sedaj obravnava Okrožno sodišče v Mariboru, pod opr. št. II P 1057/2009.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
VL 53921/2009
Os-1060/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, proti dolžniku Basri
Cocaj s.p., Mlinska ulica 1, Maribor, ki ga
zastopa odv. Vladimir ml. Stefanović, Svetozarevska 10/I, Maribor, zaradi izterjave
252,16 EUR, sklenilo.
dolžniku Basri Cocaj s.p., Mlinska ulica
1, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Vladimir ml. Stefanović, Svetozarevska 10/I, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2090
VL 146156/2009
Os-1626/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova ulica 70, Ljubljana, ki jo zastopa
Mark Kušej, Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
proti dolžniku Janezu Ivanu Krhinu, Celjska
ulica 13, Ljubljana, zaradi izterjave 586,87
EUR, sklenilo:
dolžniku Janezu Ivanu Krhinu, Celjska
ulica 13, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Matjaž Čebular, Hacquetova 6, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2010
VL 118484/2009
Os-1662/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice KBM Fineko d.o.o. – skupina
Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
ki jo zastopa Top Agent d.o.o., Bregantova
ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžniku Andreju Jarc, Industrijska ulica 8, Ruše,
ki ga zastopa odvetnica Tatjana Prelog-Kolenc, Partizanska 23, p.p. 1521 Maribor, zaradi izterjave 3.369,41 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Jarc, Industrijska ulica
8, Ruše, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tatjana Prelog-Kolenc, Partizanska 23,
p.p. 1521 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
VL 36580/2009
Os-1663/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Miodragu Božič, Tovarniška
cesta 10, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 791,82 EUR, sklenilo:
dolžniku Miodragu Božič, Tovarniška cesta 10, Slovenske Konjice, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-

na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rok Gerlovič, Ulica talcev 1, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2009
VL 111231/2009
Os-1664/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki jo
zastopa Nina Grižonič, Celovška cesta 182,
Ljubljana, proti dolžnikoma Jeton Letaj, Cesta zmage 021, Zagorje ob Savi, Valentina
Letaj, Cesta zmage 021, Zagorje ob Savi,
zaradi izterjave 2.810,48 EUR, sklenilo:
dolžnikoma Jeton Letaj, Cesta zmage
021, Zagorje ob Savi, Valentina Letaj, Cesta
zmage 021, Zagorje ob Savi, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Štrtak Marjan, Trg svobode 32, 1420
Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2009
VL 15093/2009
Os-1699/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki
jo zastopa Nina Grižonič, Celovška 182, Ljubljana, proti dolžniku Flamurju Krasnić, Kolodvorska 13, Rače, zaradi izterjave 467,93
EUR, sklenilo:
dolžniku Flamurju Krasnić, Kolodvorska
13, Rače, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Gobec-Vrtovec Breda, Glinškova ulica
006, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2010
VL 49288/2008
Os-1700/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava, ki jo zastopa Tatjana Jeraj, Celovška
182, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Saši
Bričič, Gorenjska cesta 33a, Radovljica, zaradi izterjave 1.000,17 EUR, sklenilo:
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razreši se začasni zastopnik odvetnik
Matjaž Černe, določen s sklepom z dne 11.
11. 2009.
Dolžniku Saši Bričič, Gorenjska cesta
33a, Radovljica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Krainer Manja.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2009
VL 2157/2009
Os-1702/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžnikoma Andreju Hrup, Ulica Istrskega
odreda 8, Koper, Sanji Hiršman, Rožna pot
1, Koper, ki ju zastopa odvetnik Giani Flego,
Vojkovo nabrežje 23, Koper – Capodistria,
zaradi izterjave 19.818,00 EUR, sklenilo:
dolžnikoma Andreju Hrup, Ulica Istrskega odreda 8, Koper, Sanji Hiršman, Rožna
pot 1, Koper, se na podlagi 4. točke drugedga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Marjana Manfreda, Vojkovo nabrežje 3, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnika ali njun
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2009
VL 68669/2009
Os-1703/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper, proti dolžniku
Kristijanu Voler, Brodarjev trg 007, Ljubljana,
zaradi izterjave 818,57 EUR, sklenilo:
dolžniku Kristijanu Voler, Brodarjev trg
007, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Avrelija Barle Kuk, Slovenska cesta
55a, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
VL 56578/2009
Os-1704/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Zoranu Radanović, Brodar-
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jev trg 2, Ljubljana, zaradi izterjave 276,85
EUR, sklenilo:
dolžniku Zoranu Radanović, Brodarjev
trg 2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Janja Batinič, Gregorčičeva ulica 17,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2009
VL 66971/2009
Os-1705/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Urošu Kresnik, Zgornja Velka
12, Zgornja Velka, zaradi izterjave 373,46
EUR s pp, sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika Stanislava Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj, ki je bil
postavljen s sklepom z dne 24. 11. 2009.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Andreja Dajčman, Partizanska 16,
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2009
VL 55029/2009
Os-1802/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Vesna Zalaščak, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Dušanu Veršič, Prešernova
21, Ptuj, zaradi izterjave 327,33 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Veršič, Prešernova 21,
Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2,
2250 Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2010
VL 8258/2009
Os-1803/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Unicaf d.o.o., Orleška
cesta 14, Sežana, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Železnik, Pod Sablanico 6, Sežana,
proti dolžnici Danijeli Antolović s.p., Sora
15, Medvode, zaradi izterjave 688,52 EUR,
sklenilo:
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dolžnici Danijeli Antolović s.p., Sora 15,
Medvode, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Jakin Silvan, Čufarjeva 15, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2009
VL 21409/2008
Os-1836/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Vzgojnovarstvene organizacije Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice, proti dolžnici Enisi Huskić, Waldstrasse 23 At., Ferlach, zaradi izterjave 68,49
EUR, sklenilo:
Dolžnici Enisi Huskić Waldstrasse 23 At.,
Ferlach, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Roman Završek, Kotnikova 33, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2009
VL 68664/2009
Os-1875/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Petru Jurgec,
Holmboeveien 11, Norveška, ki ga zastopa
odv. Boris Grobelnik, Dalmatinova 11, Ljubljana, zaradi izterjave 709,62 EUR, sklenilo:
dolžniku Petru Jurgec, Holmboeveien 11,
Norveška, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Grobelnik Boris, Dalmatinova 11, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2010
P 287/2008
Os-1773/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi, opr. št. P 287/2008 tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo
stranko Fuada Imamovića, Trg svobode 32,
Trbovlje, sedaj neznanega bivališča, zaradi
plačila 3.209,19 EUR, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Natašo Tratar,
Prešernov trg 8, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se na ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 1. 2010
In 4/2009
Os-1040/10
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni sodnici Barbari Gomilar v izvršilni zadevi
upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, proti dolžniku Marku Gostiču,
neznanega prebivališča (prej Hudovernikova ul. 8, Ljubljana, oziroma Kumanovska
1, Ljubljana), zaradi izterjave 869,32 EUR
s pripadki, dne 8. 1. 2010 dolžniku Marku
Gostiču postavilo začasnega zastopnika,
odvetnika Mitjo Severja, Gorenjska cesta
1, Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler Marko Gostič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 1. 2010
In 69/2008
Os-1041/10
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni sodnici Barbari Gomilar v izvršilni zadevi
upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, proti dolžniku Marku Gostiču,
neznanega prebivališča (prej Hudovernikova ul. 8, Ljubljana, oziroma Kumanovska 1,
Ljubljana), zaradi izterjave 3,532,26 EUR
s pripadki, dne 8. 1. 2010 dolžniku Marku
Gostiču postavilo začasnega zastopnika,
odvetnika Mitjo Severja, Gorenjska cesta
1, Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler Marko Gostič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 1. 2010
N 1/2010
Os-1831/10
Okrajno sodišče v Slovenici je s sklepom
opr. št. N 1/2010 z dne 17. 2. 2010, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
37. členom Zakona o nepravdnem postopku
– ZNP, nasprotnemu udeležencu Aleksandru
Grobovšku, roj. 20. 9. 1969, tujemu državljanu, neznanega bivališča, lastniku nepremičnin v Republiki Sloveniji, postavilo začasnega
zastopnika Franca Kosa, Krmelj 101, 8296
Krmelj, ki bo zastopal nasprotnega udeleženca vse dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler pristojni organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 17. 2. 2010
N 69/2009
Os-1854/10
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja Viktorja Preic,
Brestovica pri Komnu 48, 6223 Komen, ki
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ga zastopa odvetnik Ivan Ravbar iz Sežane, zoper nasprotna udeleženca: 1. Ivana
Švara, neznanega bivališča v Avstraliji in
2. Danico Švara, neznanega bivališča v
Trstu, Italija, zaradi razdelitve solastnega premoženja po predlogu predlagatelja za postavitev začasnega zastopnika
nasprotnima udeležencema, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
je sodišče nasprotnima udeležencema 1.
Ivanu Švari, neznanega bivališča v Avstraliji in 2. Danici Švara, neznanega bivališča v Trstu, Italija, s sklepom z dne 22.
2. 2010, postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dragana Sikiciro, Ulica
1. maja 1, 6210 Sežana, ki bo nasprotna
udeleženca v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler nasprotna udeleženca
ali njun pooblaščenec ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da jima je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 2. 2010

čeva 20, Nova Gorica, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Cvetrežnik
Baldimirja (Baldomira), Cvetrežnik Marijo
in Cvetrežnik por. Srenjšček Katarino, vsi
neznanega bivališča, ki jih zastopa skrbnik
za posebni primer Center za socialno delo
Nova Gorica.
O pogrešanih, razen izpiskov iz krstne
knjige in zemljiškoknjižnega izpiska, da so
bili pogrešani živi, ne obstaja noben drug
podatek. Iz izpiskov iz krstne knjige izhaja, da so bili vsi otroci Martina in Mirjane
Cvetrežnik rojeni v Avčah št. 53 ter da je bil
Baldimir (Baldomir) Cvetrežnik, roj. 21. 1.
1890, Cvetrežnik por. Srenjšček Katarina,
roj. 18. 4. 1896 ter Marija Cvetrežnik, roj.
dne 25. 9. 1898.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanih Cvetrežnik
Baldimirja (Baldomira), Cvetrežnik Marije
ter Cvetrežnik por. Srenjšček Katarine, naj
to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 2. 2010

P 7/2010
Os-1772/10
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček v pravdni zadevi
tožeče stranke Luke Namarja, Podpeška
cesta 240/d, Notranje Gorice, ki ga zastopa
Odvetniška pisarna Ivana Makuca v Tolminu, zoper toženo stranko Antona Kendo, Bovec 340, sedaj neznanega bivališča, zaradi
priznanja lastninske pravice na nepremičnini, na podlagi določil prvega odstavka in 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, toženi stranki
Antonu Kendi postavilo začasno zastopnico
Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v tej pravdni zadevi vse do takrat,
dokler tožena stranka sama, ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 2. 2010

Oklici dedičem
D 167/2009
Os-7859/09
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Simčič Ivanu,
roj. 5. 3. 1925, EMŠO 0503925500846, državljanu Republike Slovenije, poročenem,
upokojencu, nazadnje bivajočem v Kopru,
Razgledna ulica 23, in umrlem dne 25. 11.
2008. Pokojnik ni zapustil pismene oporoke,
bil pa je lastnik nepremičnin v k.o. Razdrto
in k.o. Semedela.
Na obravnavi dne 13. 11. 2009 je sodišče
skupaj z znanimi dediči zap. ženo Simčič
Ivanko, zap. hčerko Simčič Alenko in zap.
sinom Kazimirjem Kolencem odločilo, da se
objavi oklic za neznanega dediča zap. sina,
rojenega med leti 1952 in 1954, v Mariboru,

katerega se poziva, da se priglasi sodišču v
roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 11. 2009
D 368/2003
Os-1766/10
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku zapuščinski postopek po dne
9. 9. 2001 umrlem Antonu Bortoli, roj. 28. 5.
1940, državljanu Nemčije, nazadnje stan.
Dorfstrasse 25, Gottmadingen Dorfstr. 25,
Bietingen, Nemčija.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom z dne 6. 11. 2009, ki je postal
pravnomočen dne 28. 11. 2009, dedinji, po
pokojnem Antonu Bortoli, Ingi Pauli Bortoli
postavilo začasnega zastopnika, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, ker
dedinja, ki je v tujini, nima pooblaščenca v
Republiki Sloveniji, in se ji ni mogla opraviti
vročitev, saj bi redni postopek s postavitvijo
zakonitega zastopnika dedinji predolgo trajal, tako da bi zaradi tega nastale škodljive
posledice za udeležence v nepravdnem postopku, v katerem je bil podan predlog za
razdružitev solastnih nepremičnin, katerih
je v zemljiški knjigi kot lastnih vpisan Anton
Bortoli, in je bil prekinjen do pravnomočnega
končanja zapuščinskega postopka.
Glede na to, da je dedinja Inga Pauli Bortoli v tujini in nima pooblaščenca v Republiki
Sloveniji ter se ji vročitev ni mogla opraviti,
sodišče po tretjem odstavku 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se v
enem letu od objave tega oklica in oklica na
sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo
sodišču. Po poteku navedenega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Upravičenja začasnega zastopnika je sodišče zaupalo Tomažu Rotovniku, univerzitetnemu diplomiranemu pravniku z opravljenim pravniškim državnim izpitom, višjemu
pravosodnemu svetovalcu, zaposlenemu pri
Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Začasni zastopnik ima v zapuščinskem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima
od dneva postavitve in vse do pravnomočnosti sklepa o dedovanju oziroma do takrat,
dokler dedinja Inge Paula Bortoli ali njen pooblaščenec ne vstopi v zapuščinski postopek oziroma dokler center za socialno delo
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 2. 2010

Oklici pogrešanih
N 65/2009
Os-1709/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja SENG d.o.o., Erjav-

Stran

N 59/2009
Os-1487/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo zunanji oddelek v Kopru, zaradi
razglasitve za mrtvega Antona Bracina, pok.
Ivana, Draga, 34018 Dolina pri Trstu, Italija,
sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanem že od 22. 12. 1885, ko je
podpisal kupno pogodbo za nepremičnine,
vpisane v vl. št. 24, k.o. Ocizla, naj ne bi bilo
nobenega poročila.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 2. 2010
N 60/2009
Os-1530/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo zunanji oddelek v Kopru, zaradi
razglasitve za mrtvega Ivana Slavca, pok.
Ivana, Draga, 34018 Dolina pri Trstu, Italija,
sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanem že od 12. 5. 1896, ko je
bil vpisan kot lastnik nepremičnin, vpisanih
v vl. št. 72, k.o. Ocizla, naj ne bi bilo nobenega poročila.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 2. 2010

Stran
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ačko Aleš, Kostanjevec 14, Zgornja
Ložnica, zavarovalno polico, št. 01000016172,
izdala zavarovalnica Moja naložba. m‑79
Begić Senka, Bl. Dobrava 47/a,
Blejska Dobrava, zavarovalno polico,
št. 50500027347, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnk‑311311
Cafnik Boris, Ažbetova 28, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500027013, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng‑311265
Karpač Simona, Javornik 48, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št. POL-02
664, izdala zavarovalnica Moja naložba.
gnv‑311275
Krajnc Janez, Gradiška 207, Pesnica
pri Mariboru, zavarovalno polico, št. PO01000015239, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m‑70
Kren Boris, Sp. Velka 64, Zgornja
Velka, zavarovalno polico, št. 3209, izdala
zavarovalnica Moja naložba. m‑67
Oderlap Zdenko, Meža 50, Dravograd,
zavarovalno polico, št. POl - 01 000006821,
izdala
zavarovalnica
Moja
naložba.
gnp‑311181
Peršon Kristina, Rožnodolska 58, Limbuš,
zavarovalno polico, št. 50500057082, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd‑311343
Sušec Andreja, Šolska c. 15, Mislinja,
zavarovalno polico, št. 50500038518, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb‑311320
Šalamon Anton, Črešnjevec 26, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. POL-01
000016453, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m‑110
Vindiš Janez, Nova vas pri Ptuju 117/b, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500093111, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny‑311272
Zavarovalno zastopanje Manca Žalar
Kreslin s.p., Dolnja Bistrica 94, 9232
Črenšovci, veljavnost naslednjih dokumentov:
avtomobilske police za avtomobilsko
zavarovanje AO Grawe Zavarovalnice d.d.
št.: 1408607, 1408608, 1408611, 1408612,
1408613, 1408614, 1408616 in 1408617,
avtomobilske police za avtomobilsko kasko
zavarovanje AK Grawe Zavarovalnice
d.d. št.: 1409008, 1409009, 1409010,
1409011, 1409012, zelene karte ZK Grawe
Zavarovalnice d.d. št.: 0015918, 0015919,
0015920, 0015922, 0015923, 0015924,
0015925, 0015926, 0015927, 0015928.
Ob‑1995/10

Spričevala preklicujejo
Batinić Aleš, Ziherlova ulica 39, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2001. gni‑311288
Bevc Mitja, Kajuhova ulica 10, Poljčane,
spričevalo 2. letnika SŠGT, izdano leta 2002.
m‑66
Blatnik Jernej, Prvomajska ulica 29,
Sevnica, spričevalo 4. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2000.
gno‑311282

Bogdan Peter, Tišina 33/a, Tišina,
spričevalo Srednje tehnične in poklicne
šole Murska Sobota, izdano leta 1985.
gno‑311257
Brljak Darko, Hermana Potočnika 35,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2002. gns‑311203
Celec Anton, Babnikova 21, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1998. m‑106
Čebulj Maruša, Zgornji Brnik 37, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnl‑311185
Dežman Andrej, Gosposvetska 20,
Maribor, indeks, št. 71162682, izdala Pravna
fakulteta Maribor. m‑97
Eri Mladen, Polje, Cesta VII/2, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje poklicne
šole Bežigrad - avtomehanik, izdano leta
2004, 2005 in 2006. gnb‑311295
Fekonja Bojan, Gasilska 1, Selnica ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1983. m‑85
Gajič Suzana, Ljubljanska 93, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Slovenj Gradcu zdravstveni tehnik, izdano leta 1995.
gns‑311278
Godec Miha, Proti jezam 36, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2006.
m‑96
Gorjup Natalija, Dragonja vas 12, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ptuj - Ekonomska šola, izdano leta
2001. m‑82
Grabar Boštjan, Ljubljanska 7/d, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1995. m‑102
Gradišek Tim, Jakčeva ulica 38, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Zadobrova, izdano
leta 2008. gng‑311340
Herga Zlatko, Sp. Jakobski dol 37,
Jakobski Dol, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano
leta 1997 in 1998. m‑112
Hernet Ana, Ljubljanska cesta 87, Rače,
spričevalo o poklicni maturi III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2004. m‑113
Hiti Janja, Grčna 73A, Nova Gorica, indeks,
št. 18040229, izdala Filozofska fakulteta.
gnx‑311248
Holcman Boštjan, Panonska 5/b, Maribor,
indeks, št. 93637652, izdala Fakulteta za
strojništvo. m‑105
Horvat Matjaž, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
Ljubljana, Splošna in strokovna gimnazija,
izdano leta 2007 in 2008. gnw‑311249
Hraščanec Martina, Preglov trg 10,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano leta 1994,
1995, 1997 in 1998. gnq‑311280
Iskra Matic, Cesta Cirila Tavčarja
3, Jesenice, indeks, št. 29007753,
Naravoslovnotehnične fakultete v Ljubljani.
gnn‑311308
Ivančič Maja, Lovrenc na Dravskem polju
48, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo
2. in 3. letnika Škofijske klasične gimnazije
Maribor, izdano leta 2007 in 2008. m‑99
Ivančič Maja, Lovrenc na Dravskem polju
48, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo 1.

letnika Škofijske klasične gimnazije Maribor,
izdano leta 2006. m‑65
Jakhel Kolarević Gregor, Dolomitska ulica
12, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Tehniške
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2004.
gnk‑311186
Jeromel Sabina, Andraž 61, Polzela,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
v Celju, izdano leta 2003. gnx‑311273
Jeromel Sabina, Andraž 61, Polzela,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Celju, št. 299, izdano leta 2004.
gnw‑311274
Jurgelj Miha, Smetanova 50, Maribor,
spričevalo 4. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje šole za oblikovanje - smer
medijski tehnik, izdano leta 2006. m‑92
Kamin Katja, Ul. Hermana Potočnika
31, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gno‑311236
Kastelic Erika, Hrastov Dol 26, Šentvid
pri Stični, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnb‑311270
Kastelic Jerca, Podsmreka 2/c, Dobrova,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnik
v Ljubljani, izdano leta 2009. gnm‑311184
Knehtl Tomaž, Metava 50, Malečnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
kmetijske mehanizacije, št. 46, izdano leta
2000. m‑74
Kodrič David, Morje 141/d, Fram,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2007. m‑81
Kodrič David, Morje 141/d, Fram, obvestilo
o uspehu Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 2006. m‑103
Koler Andreja, Breznikova 7, Benedikt,
spričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m‑108
Koren Emina, Koroška 57, Maribor,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2001. m‑84
Kores Martin, Stogovci 44/a, Ptujska Gora,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strojne šole
Ptuj, izdano leta 1990 in 1991. m‑76
Kos Martina, Jesenice na Dolenjskem
12/c, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo 4.
letnika Gimnazije Brežice, št. 446, izdano leta
2009. gnf‑311266
Koščak Karmen, Ljubljanska cesta 112,
Novo mesto, spričevalo od 1. do 4. letnika
SŠGT, izdano leta 1990 - 1994, izdano na ime
Klobučar Katja. gnh‑311314
Kotar Alenka, Brilejeva 15, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ DDU Ceneta Štuparja
v Ljubljani, izdano leta 1996. gnj‑311287
Kovačič Nataša, Stogovci 10, Ptujska
Gora, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1991 in 1992. m‑95
Krička Zdravko, Šibenik, Hrvaška, diplomo
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, št. 26 - smer natakar, izdana leta
1980. gnu‑311305
Križman Maja Alja, Jocova 36, Maribor,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2006. m‑91
Krošelj Nataša, Jakopičeva 2, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta
1982 in 1983. gnq‑311255
Krušec Davor, Zolajeva 13, Maribor,
indeks, št. 1. letnika SKSMŠ pri TAM Maribor,
1989. m‑77
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Lavrič Martina, Čušperk 4/c, Grosuplje,
indeks, št. 71080094, izdala Biotehnična
fakulteta Ljubljana. gnv‑311300
Lep Miranda, Celjska ul. 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo od
1. do 4. letnika III. gimnazije Maribor, izdano
leta 1989, 1990, 1991 in 1992. m‑90
Levstek Nika, Škrjančevo 12, Radomlje,
spričevalo 4. letnika ŠCRM Kamnik, izdano
leta 2005. gnd‑311318
Lukman Zlatko, Volkmerjeva 21/a,
Ljutomer, spričevalo Lesarske šole Maribor,
izdano leta 1979. gni‑311188
Mahić Minela, Kijevo 69, 79260 Sanski
most -BIH, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1. do 4. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
gnn‑311258
Makoter Matej, Koroška cesta 52, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije program Srednja upravna šola Maribor, izdano
leta 1995. m‑104
Markovič Danijel, Zagajski vrh 29, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor - smer živilski tehnik,
izdano leta 1999. m‑89
Matijašič Nadija, Jagodje 68/a, Izola - Isola,
spričevalo Trgovske šole. gnb‑311324
Miklavžina Mitja, Ravne 94/c, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Lava Celje,
izdano leta 1997. gnt‑311302
Miklavžina Mitja, Ravne 94/c, Šoštanj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Lava Celje,
izdano leta 1998. gns‑311303
Musulin Andrej, Panonska 7/a, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje policijske šole Tacen, št.
401/19, izdano leta 1998. gnc‑311319
Mušič Mateja, Strma cesta 4, Ceršak,
spričevalo o poklicni maturi, št. 213/AJ ekonomski tehnik, izdano leta 2005. m‑78
Napotnik Gregor, Regentova cesta 28,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2006 in
2007. gnx‑311298
Neuvirt Tadej, Lormanje 21, Lenart v
Slovenskih Goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole - slikopleskar,
izdano leta 2005. m‑111
Novak Aljaž, Goriška ulica 17/c, Maribor,
spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor - tehniška
gimnazija, izdano leta 2008. m‑72
Oberžan Andrej, Staneta Bokala 17,
Jesenice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1983 in
1984. gnm‑311309
Ozim Matej, Koroška ul. 37, Ruše, indeks,
št. 29016530, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m‑80
Pajek Danijela, Klinetova ulica 16, Maribor,
obvestilo o uspehu pri maturi in spričevalo
3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 2000 in 2001. m‑88
Panič Boris, Štefana Kovača 97, Turnišče,
Srednje poklicne in tehniške šole Murska
Sobota, šolsko leto 2006/07. gni‑311313
Pasutto Mitja, Podvozna cesta 34, Portorož
- Portorose, indeks, št. 20070219, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnu‑311326
Pečirer Jurij, Jamova 40, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Poklicne grafične šole
Ljubljana, izdano leta 1974. gno‑311207
Petkovšek Lucija, Log 28d, Hrastnik,
indeks, št. 18050889, izdala Filozofska
fakulteta. gny‑311247
Petrač Luka, Šared 187f, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano
leta 2005. gnv‑311250
Petrović Filip, Gorenje Blato 16, Škofljica,
spričevalo 3. in 4. letnika ŠCPET Ljubljana.
gnt‑311327

Pipuš Mojca, Gunduličeva 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje prometne tehnične šole
Maribor, izdano leta 1993. m‑68
Pirih Sabina, Ul. Šlandra 19, Maribor,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006,
2008 in 2009. m‑100
Pogačnik Domen, Stara Loka 52, Škofja
Loka, spričevalo TŠC Kranj, izdano leta 2004
in 2005. gnp‑311256
Porenta Sonja, Breg ob Savi 58, Mavčiče,
spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole Maribor,
št. 24/1974-75, izdano leta 1974, izdano na
ime Rot Sonja. gne‑311342
Rakuša Žiga, Sv. Tomaž 29, Sveti Tomaž,
spričevalo 1. in 2. letnika Elektro šole Ptuj smer elektrikar, elektronik, izdano leta 2008
in 2009. m‑63
Rodošek Danilo, Sedlašek 123, Podlehnik,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
Ptuj - smer mehanik vozil in voznih sredstev,
izdano leta 2003 , 2004 in 2005. m‑73
Schreiner Susanne, Samova ul. 98, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o končani OŠ
Veržej, izdano leta 1989. m‑87
Skubic Janez, Cesta 9. avgusta 8/c,
Zagorje ob Savi, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Srednje šole Zagorje,
izdano leta 2008. gnh‑311339
Skubic Jernej, Gabrje pri Stični 20, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1992 in 1993. gnz‑311246
Slabič Erika, Jarška cesta 8, Ljubljana,
indeks, št. 18040679, izdala FF v Ljubljani.
gno‑311307
Sodin Boštjan, Mala Pristava 18/a, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 2. letnika Srednje strojne
šole Štore, izdano leta 1999. gno‑311182
Stopar Luka, Masarykova ulica 21,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika in o
poklicni maturi o zaključenem izobraževanju
Srednje medijske in grafične šole v Ljubljani,
izdano leta 2005 in 2006. gnk‑311286
Sušnik Tilen, Goričane 49, Medvode,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Preska, izdano
leta 2008 in 2009. gnb‑311245
Širše Albina, Grajska vas 71, Gomilsko,
spričevalo 1. letnika Srednje pedagoške šole v
Celju, izdano leta 1981, izdano na ime Zupan
Albina. gnk‑311261
Širše Albina, Grajska vas 71, Gomilsko,
spričevalo 2. letnika Srednje pedagoške šole v
Celju, izdano leta 1982, izdano na ime Zupan
Albina. gnj‑311262
Širše Albina, Grajska vas 71, Gomilsko,
spričevalo 3. letnika Srednje pedagoške šole v
Celju, izdano leta 1983, izdano na ime Zupan
Albina. gni‑311263
Širše Albina, Grajska vas 71, Gomilsko,
spričevalo 4. letnika srednje pedagoške šole v
Celju, izdano leta 1984, izdano na ime Zupan
Albina. gnh‑311264
Širše Albina, Grajska vas 71, Gomilsko,
maturitetno spričevalo Srednje pedagoške
šole v Celju, izdano leta 1984, izdano na ime
Zupan Albina. gnl‑311260
Štefanec Klara, Kovinarska 3, Štore,
maturitetno spričevalo I. gimnazije v Celju,
izdano leta 1995. m‑71
Tittl Jana, Kvedrova 13, Koper Capodistria, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 29009. gnn‑311183
Trstenjak Zlatka, Zelenikova 1, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 5. letnika Srednje ekonomske šole ekonosko kom. tehnik, izdano leta 1999 in
2000. m‑83
Urankar Petra, Maklenovec 3, Lukovica,
indeks, št. 18044119, Filozofske fakultete v
Ljubljani. gnr‑311329
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Vodovnik Ivica, Prožinska vas 18i, Štore,
spričevalo 1. letnika Srednje FTPS Celje,
izdano leta 1994, izdano na ime Bobnar Ivica.
gnd‑311268
Vogrin Marjan, Smolinci 98, Cerkvenjak,
spričevalo SPTŠ Murska Sobota, izdano leta
2002. gnh‑311189
Vreš Ana, Podutiška cesta 209, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2009. gnj‑311187
Weingerl Iva, Partizanska 50, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika izdala GFM
Ljutomer. gne‑311296
Zakrajšek Mateja, Taborska cesta 3,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika SŠ tiska in
papirja, izdano leta 1992. gny‑311297
Zarabec Jožica, Črešnjice 7, Otočec,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
v Novem mestu, izdano leta 1967 in 1968,
izdano na ime Mohar Jožica. gnz‑311279
Zaviršek Mateja, Brinje cesta I/20,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnq‑311180
Zemljič Mitja, Dolnja Počehova 36,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo 1. in 2. letnika
SKSMŠ, izdano leta 2000 in 2002. m‑75
Zgrebec Zoran, Poštna 1/a, Ormož,
diplomo Srednje agroživilske šole Maribor,
izdana leta 1987. m‑69
Zlatič Patrik, Liminjanska 89, Portorož Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2009. gng‑311315
Zupanič Kaja, Britof 46/b, Kranj, spričevalo
3. letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo Ljubljana, izdano leta 2008.
gnc‑311344
Zupet Jeglič Andreja, Gorenja vas 57,
Šmarješke Toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani,
izdano leta 1993, izdano na ime Zupet
Andreja. gnz‑311271
Žagar Tina, Cesta v Žlebe 23, Medvode,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
Ljubljana, izdano leta 2008. gnf‑311341
Žbul Nada Marija, Sv. Jurij 15/b, Rogašovci,
diplomo in spričevalo 1. in 2. letnika SCTPU
Murska Sobota, izdano leta 1982 in 1983.
gnl‑311289
Žolnir Nastja, Adamičeva ul. 47, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2005, 2006 in 2007.
m‑93

Drugo preklicujejo
Bati Babić Darko, Andreaševa 14, Ljubljana,
nalepko za taxi vozilo, š6t. 01206/002, reg. št.
LJ H6-88X. gnl‑311310
BBR Security d.o.o., Letališka 5, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 107182, izdana na
ime Kondić Uroš, Koželjskega 7, Velenje.
gnu‑311251
BBR Security d.o.o., Letališka 5, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 107183, izdana
na ime Tomić Davor Kidričeva 51, Velenje.
gnt‑311252
Bernik Črt Žiga, Pasterkova pot 2,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001080010, izdajatelj Cetis Celje,
veljavna do 18. 8. 2011. gnz‑311325
Cigler Tadej, Bezina 2, Slovenske Konjice,
študentsko izkaznico, št. 28031032, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnj‑311312
Ćosić Bonka, Strssmayerjeva ulica 8,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za
pedikuro, izdan leta 1996. gnp‑311306
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Dežman Andrej, Gosposvetska 20,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 71162682,
izdala Pravna fakulteta Maribor. m‑98
Faljić Alen, Ulica Vita Kraigherja 20,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 19501461,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnl‑311335
Gerlica Metod, Biška vas 22, Mirna Peč,
službeno izkaznico, št. 106921 - varnostnik,
izdana pri MNZ. gnr‑311304
Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 008,
Metlika, dovolilnico za Rusijo, št. 655039.
gnn‑311333
Hrga Jernej, Zechnerjeva ulica 30,
Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001390000, izdajatelj Cetis Celje.
m‑64
Ilić Petar, Celjska cesta 51, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012082002, izdajatelj Cetis Celje.
gni‑311338
Japelj Pavlina, Maistrova ulica 16, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21090216, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnc‑311294
Javernik
Karmen,
Tomšičeva
36,
Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 2866, izdal
Veolia transport. m‑86
Kalin Davor, Mihovica 35, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 19470030 izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnd‑311293
Kalinić Rok, Samova 6, Slovenska Bistrica,
vozno karto, št. 1679, izdal Veolia transport.
m‑107
Kastelec Boštjan, Pristavica pri Velikem
Gabru 21, Veliki Gaber, študentsko izkaznico,
št. 63050419, Fakultete za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gnn‑311283
Kirn Milan, Brezova pot 2, Kočevje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500015136000,
izdajatelj Cetis Celje, leta 2008. gnf‑311316
Klevže Urh, Hočka cesta 31/h, Hoče,
študentsko izkaznico, št. 93615096, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m‑101
Lang Silvija, Ulica Vita Kraigherja 16,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 51054057,
izdala Fakulteta za kmet. in biosistemske
vede. m‑109
Likovič Lidija, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19810442, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnm‑311259
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Ložar Aleš, Cesta v Šmartno 15,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013124000, izdajatelj Cetis Celje.
gne‑311317
Maksimović Milan, Ižanska cesta 362,
Ljubljana, digitalne voznikove kartice št.
1070500015322000. gnj‑311337
Matko Jerneja, Dolenji Boštanj 3 a, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 01003021, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnu‑311330
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
žig pravokotne oblike, 7,8 x 4,7 cm, napis
odtisa se glasi: Občinska uprava občine
Komen, potrjuje, da je odločba sklep
številka ......... izdan/a/ dne .............. postal/a
dokončen/na dne ................ - pravnomočen/
na dne ......... številka: .......... žig podpis
uradne osebe. Ob-2075/10
Pavčnik Dušan, Kersnikova 23, Velenje,
izjavo o zanesljivosti za objekt Letuš, izdano
leta 2008, veljavno od 18. 4. 2008 dalje,
odgovorni nadzornik Pavčni Dušan IZS
E-1196. gnp‑311281
Pevec Frančišek s.p., Zagorica 10, Veliki
Gaber, dovolilnico za Hrvaško, št. 0000186.
gny‑311322
Ponebšek Gašper, Gradiške Laze 34,
Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št.
64080402, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gns‑311328
Pulko Tomaž, Pod vinogradi 2, Straža,
študentsko izkaznico, št. 20040322, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu‑311301
Pupovac Nina, Hudourniška pot 18 a,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19504792,
izdala Visoka poslovna šola v Ljubljani.
gne‑311292
Ramovš Janez s.p., Križišče 2, Krmelj,
reprezentativno obrtno dovoljenje, št. 038359/
MŠ57-2-10-2009, izdano 19. 3. 2009, izdano
na podjetje Tesarstvo Janez Ramovšs.p.
Križišče 2. 8296 Krmelj pri Obrtni zbornici
Slovenije. gne‑311267
Roda d.o.o., Kurilniška 18, Ljubljana,
nalepko za taxi vozilo Fiat Multipla z reg. št.
LJ 90-6AX, izdana pri GZS. gns‑311253
Rogar Matic, Rateče 130, Rateče-Planica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice,
št. 0005995671. gnw‑311299
Rogar Matic, Tareče 130, Rateče-Planica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice,
št. 0005995671. gnx‑311323

SCT GEM d.o.o., Topole 51, Mengeš,
licenco, št. GE002681/04844, za vozilo MAN
TGA 33.440 6x4BL z reg. št. LJ SCT-114.
gnz‑311321
Skubic Vesna, Belokriška cesta 36,
Portorož - Portorose, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane v Ljubljani. gnk‑311336
Stankovič Elvis s.p., Pot 27. julija 3,
Kamnik, Licenca, izdana pri OZS dne 31. 7.
2006 za vozilo Fiat Ducato maxi, reg. oznaka
Lj/49-8DC. gne‑311242
Šetina Petra, Beričevo 66, Dol pri Ljubljani,
študentsko izkaznico, št. 19481675, izdala
Ekonomska fakulteta. gnr‑311254
Škof Miha, Krivec 44, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 23050135 izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnf‑311291
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, tri
dovolilnice za Rusijo, št. 651373,651386 in
657340, dovolilnico za Rus 3, št. 664737 in
za BY, št. 111670. gno‑311332
Tapaj Simon, Čezsoča 96, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 32070096, izdala
NTF Ljubljana - oddelek za tekstilstvo.
gnp‑311285
Transport
Jelen
d.o.o.,
Lukavci
002, Križevci pri Ljutomeru, licenco, št.
003725/05349/003, za vozilo MAN z reg. št.
MS P7-404. gnc‑311269
Trlep Anja, Litijska cesta 12, Šmartno pri
Litiji, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
v Ljubljani. gng‑311290
Vidmar Franc, Otlica 9, Ajdovščina, orožni
list, št. 2389 - dovoljenje za posest spom.
orožja, izdano 16. 4. 1990. gnm‑311284
Vozel Janez, Kolonija 1. maja 31,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 23010321,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnp‑311331
Zakonjšek Patricija, Cerkovnik 13, Šmartno
pri Litiji, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnm‑311334
Zaletinger Tina, Potrčeva ul. 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. S1000025, izdala
Univerza v Mariboru. m‑94
Žonta Marjan s.p., Gaji 44, Celje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011780000,
izdana na ime Žonta Marjan. gnu‑311276
Žonta Marjan s.p., Gaji 44, Celje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500007623000,
izdana na ime Krulec Jurij. gnt‑311277
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