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Javni razpisi
Št. 4301-21/2010-5
Ob-7495/10
Razveljavitev
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
financah (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, 38/10
ZUKN) in 16. in 22. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03,
83/03 – UPB1, 45/04 – ZdZPKG, 61/04,
97/04 – UPB2, 24/05 – UPB3, 113/05 –
UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09) izdaja direktorica Urada RS za varstvo potrošnikov
sklep:
1. Javni razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na državni in regionalni ravni
št. 4301-21/2010-2 z dne 15. 11. 2010, objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/10, se
razveljavi.
2. Vloge, ki bodo prispele na javni razpis
se neodprte vrnejo vlagateljem.
3. Sklep o razveljavitvi se objavi v Uradnem listu RS.
4. Sklep začne veljati z dnem izdaje.
5. Zoper sklep ni pritožbe.
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 331-18/2007/20
Ob-7396/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
(Uradni list RS, št. 40/10, 85/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
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8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem
računovodskih evidenc plačilnih agencij,
izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in
EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti
v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str.
74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne
skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6.
2009, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga
je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007,
zadnjič spremenjenega dne 17. 12. 2009
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013)
objavlja,
javni razpis
za ukrep 122 Povečanje gospodarske
vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013
za leto 2010 (gozdna infrastruktura)
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 122
»Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« v okviru PRP 2007–2013 za naložbe v gradnjo
in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.500.000 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.875.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 625.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša od 50% do 60% upravičenih stroškov, od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa
25%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od dne 27. 12. 2010 do vključno dne 1. 3. 2011 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa do dokončanja
naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015.
Splošni stroški, kot so honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani s pripravo in izvedbo projekta, so
lahko nastali od 1. 1. 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

– večja izraba proizvodnega potenciala gozdov,
– uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
– večja varnosti pri delu v gozdu.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (več v Razpisni dokumentaciji)
– INFO točke KGZS (več v Razpisni dokumentaciji)
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II. Predmet podpore
Skladno s prvim odstavkom 26. členom
Uredbe PRP je predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa dodelitev nepovratnih
sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem
besedilu: PRP) iz naslova ukrepa 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« za
gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in
gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak (v
nadaljevanju: gozdnih prometnic).
III. Vlagatelji
Skladno s drugim odstavkom 26. členom
Uredbe PRP so vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega
ukrepa gozdarska gospodarstva, ki so:
– pravne ali fizične osebe, ki so lastniki
ali solastniki zasebnih gozdov na območju
Republike Slovenije;
– združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov ali solastnikov zasebnih gozdov na
območju Republike Slovenije;
– občine, ki imajo v lasti ali solasti gozd
na območju Republike Slovenije;
– zveze občin, ki imajo v lasti ali solasti
gozd na območju Republike Slovenije.
IV. Pogoji in obveznosti
V okviru tega javnega razpisa se lahko
vlagatelju odobri največ ena vloga.
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
V skladu s 29. členom Uredbe PRP morajo vlagatelji in naložba izpolnjevati naslednje pogoje:
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora z naložbo prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge:
a. uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu,
b. večja varnost pri delu v gozdu,
c. večja izraba proizvodnega potenciala
gozdov.
(2) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Podatki morajo biti medsebojno skladni, resnični in točni.
(3) Gozdna posest vlagatelja ne sme
biti manjša od 0,5 ha, razen če je vlagatelj
združenje lastnikov gozdov. V primeru ko je
vlagatelj s.p., mora biti nosilec dejavnosti
lastnik vsaj 0,5 ha gozda.
(4) Vlagatelj predloži predračun za načrtovano naložbo, ki je izdan na njegovo ime
in priimek/naziv, kot je razvidno iz prijavnega
obrazca.
(5) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(6) Če se vlagatelj v skladu s predpisi o javnem naročanju šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja ali izvajalca izveden v skladu z omenjenimi predpisi.
(7) Če je vlagatelj občina ali zveza občin,
mora biti naložba predvidena v načrtu občinskega razvojnega programa.
(8) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države. Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
postopku likvidacije.
Naložba:
(1) Možnost gradnje ali rekonstrukcije
gozdne ceste mora izhajati iz gozdnogo-

Št.

spodarskih načrtov. Možnost gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake mora
izhajati iz gozdnogojitvenega načrta.
(2) Gozdna vlaka omogoča letno spravilo vsaj 3 m3 lesa na 100 m gozdne vlake.
Gozdna cesta omogoča letno transport vsaj
10 m3 lesa na 100 m gozdne ceste.
(3) Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena oziroma druga ustrezna dokumentacija in vsa ustrezna dovoljenja, ki so
navedena v elaboratu vlak oziroma elaboratu ničelnic.
(4) Pri izgradnjah gozdnih cest mora biti
zagotovljen gradben nadzor in gradbena
knjiga v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(5) Za pripravo, gradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih prometnic mora biti predložen
izračun Zavoda za gozdove Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: ZGS), iz katerega je
razvidno zmanjšanje stroškov gospodarjenja z gozdom.
(6) V primeru, da so za pripravo, gradnjo
ali rekonstrukcijo gozdne prometnice vlagatelji zasebni lastniki gozdov iz vplivnega
območja gozdne prometnica (to je območje,
ki ima od novozgrajene prometnice korist),
lahko za to pooblastijo združenje lastnikov
gozdov.
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(7) Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis;
c. predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
(8) Vlagatelj se zavezuje, da bodo gradbena dela opravljena skladno s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, urejanje prostora,
varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in
gradnjo gozdnih prometnic.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
zaključka zbiranja vlog do zaključka naložbe
gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine in gradnji gozdnih prometnic.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Naložba mora biti zaključena po izdaji
odločbe o dodelitvi sredstev ter pred vložitvijo zahtevka za izplačilo.
(2) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

gradnja,
rekonstrukcija
gozdne ceste

Zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki ga izvede
ZGS.

2

gradnja,
rekonstrukcija,
priprava gozdne
vlake

Zapisnik o strokovnem prevzemu gozdne vlake, ki ga
izvede ZGS.

(3) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:
Št.

Naložba

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

gradnja,
rekonstrukcija
gozdne ceste

– Potrdilo ZGS o opravljenem lastnem delu – prispevek
v naravi. (če ga upravičenec uveljavlja)
– Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali
overjeno fotokopijo računov.
– Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma
blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke
o izvršenem plačilu).
– Začasne oziroma končno gradbeno situacijo, potrjeno
s strani pooblaščenega nadzornega organa, izvajalca in
upravičenca.
– Poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
upravičenca.
– Zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki ga
izvede ZGS.

2

gradnja,
rekonstrukcija,
priprava gozdne
vlake

– Potrdilo ZGS o opravljenem lastnem delu – prispevek
v naravi. (če ga upravičenec uveljavlja)
– Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali
overjeno fotokopijo računov.
– Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma
blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke
o izvršenem plačilu).
– Zapisnik o strokovnem prevzemu gozdne vlake, ki ga
izvede ZGS.

(4) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije računov in dokazila se mo-
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rajo glasiti na ime in priimek/naziv vlagatelja z natančnim popisom del in stroškovno
opredelitvijo cen.
(5) Kolikor predloženi računi in dokazila
o plačilih niso v slovenskem jeziku, mora
upravičenec priložiti tudi njihov uradni prevod v slovenski jezik.
(6) Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem
v odločbi o pravici do sredstev. Šteje se, da
je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na
odločbi o pravici do sredstev.
(7) Označevanje projektov: Prejemnik
sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
Upravičenec mora skladno s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe,
mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.
(2) Priznana naložba se ne sme pričeti
izvajati pred rokom, določenem v javnem
razpisu.
(3) Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma ime podjetja), opis naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na
spletni strani MKGP.
(4) Vlagatelj lahko vloži največ en zahtevek.
(5) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
(6) Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora
imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj, ki je pravna oseba,
mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju
Republike Slovenije.
(7) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev:
(1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi
dokumentacijo, določeno s tem razpisom,
ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
(2) Ohranjanje naložbe: Naložbena
dejavnost, za katero upravičenec prejme
sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora
vrniti z zamudnimi obrestmi. Kot bistvene
spremembe dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja;
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b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja
ali premestitve proizvodne dejavnosti.
(3) Poročanje ARSKTRP: Prejemnik
sredstev mora na ARSKTRP poročati še
pet let od zadnjega izplačila sredstev. Prvo
letno poročilo je prejemnik sredstev dolžan
poslati na ARSKTRP do 31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev.
Obrazci za pripravo poročila se objavijo na
spletni strani ARSKTRP.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste naložbe na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po Uredbi
PRP, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Če je upravičenec po tej uredbi občina, se lastna sredstva sofinanciranja ne
štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 27. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:

Št.

Upravičeni strošek

Stroški naložbe
1

stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in opreme

2

stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in opreme

3

prispevek upravičenca v naravi je lastno delo investitorja, ki ga potrdi ZGS, do
višine 20% priznanih upravičenih stroškov naložbe

4

nepredvideni izdatki, to so izdatki, ki so nujni za zaključek dela in lahko
znašajo do 12% priznanih upravičenih stroškov naložbe

Splošni stroški
1

Splošni stroški povezani s pripravo in izvedbo projekta do višine 10%
priznanih upravičenih stroškov naložbe

(2)
Koda

Enota
mere

Najvišja priznana
vrednost
na enoto mere v EUR

Gradnja gozdne ceste

401

tm

150

Rekonstrukcija gozdne
ceste

402

tm

90

Gradnja gozdne vlake

403

tm

15

Rekonstrukcija gozdne
vlake

404

tm

10

Priprava gozdne vlake

405

tm

15

Seznam opredeljuje najvišje priznane
vrednosti na enoto mere, ki se upoštevajo
pri obravnavi vlog vlagateljev in pri preverjanju zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni stroški se priznajo do najvišje priznane
vrednosti na enoto mere.
(3) Pri naložbah v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest se upoštevajo vsa dela, ki
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so navedena v projektantskem predračunu. Pri naložbah v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak se
upoštevajo vsa dela, ki so navedena v predračunu, ki ga pripravi ZGS. Oprema gozdne
ceste (opozorilne table, odbojne ograje, zaporne table, zapornice) je sestavni del upravičenih stroškov.
(4) Prispevek v naravi (lastno delo investitorja), skladno s 54. členom Uredbe
1974/2006/ES sestavlja:
– posek drevja na trasi,
– umik drevja s trase,
– čiščenje trase,
– spravilo drevja s trase.
Njegovo vrednost neodvisno oceni, preveri in potrdi ZGS.
(5) Splošni stroški so:
– honorarji arhitektom, inženirjem, svetovalcem, projektantom,
– študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,
– stroški nadzora nad izvedbo del,
– stroški priprave vloge,
– stroški pridobitve gradbene dokumentacije,
– stroški potrebnih soglasij,
– stroški priprave zahtevka za izplačilo.
(6) Upravičeni stroški se izkazujejo s računi oziroma predračuni.
(7) Skladno s 27. členom Uredbe PRP so
do podpore upravičeni stroški naložb, ki so
nastali od datuma zaprtja javnega razpisa
do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
(8) Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali po 1. 1. 2007
do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
(9) Vlagatelj pred datumom začetka
upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli,
niti prevzeti nobenih obveznosti na račun
morebitnih dodeljenih sredstev.
(10) DDV ni upravičen strošek.
(11) Skladno z 29. členom Uredbe PRP
se sredstva ne dodelijo za naložbe v gozdove v lasti države ter gozdove v lasti pravnih oseb, ki so 50 ali več odstotno v lasti
države.
(12) Do podpore niso upravičeni stroški
iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
ter v skladu s šestim odstavkom 27. člena
Uredbe PRP naslednji stroški:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– nakup rabljene opreme,
– stroški tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančni stroški in stroški garancij,
– stroški promocije,
– splošni upravni stroški.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 28. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje.
(2) Merila so naslednja:
Merila

Najvišje možno št. točk

l. Proizvodni vidik naložbe

30

ll. Ekonomski vidik naložbe

60

III. Regionalni vidik naložbe

10

Skupaj

100
(3) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so v razpisni dokumentaciji.
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(4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 40 točk. V primeru,
da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži
vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni
z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk do porabe sredstev.
VIII. Finančne določbe
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja sofinanciranja za hribovska
gorska območja OMD, druga območja OMD,
območja s posebnimi omejitvami OMD in
območje Natura 2000 znaša 60% opravičljivih stroškov.
(3) Stopnja sofinanciranja za območja
izven hribovskih gorskih območjih OMD,
drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura
2000 znaša 50% opravičljivih stroškov.
(4) V primeru, da vlagatelj uveljavlja višji procent sofinanciranja za naložbe, mora
imeti v lasti več kot 50% gozdne posesti
v hribovskih gorskih območjih OMD, drugih območjih OMD, območjih s posebnimi
omejitvami OMD in območjih Natura 2000.
Če je vlagatelj združenje lastnikov gozdov,
in uveljavlja višji procent sofinanciranja za
naložbe, morajo imeti lastniki gozdov, ki pooblastijo združenje lastnikov gozdov skupno
v omenjenih območjih več kot 50% gozdne
posesti.
(5) Najnižji znesek javne pomoči znaša
500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do
vključno 500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
500.000 EUR pomoči.
(6) Pred vložitvijo zahtevka mora biti projekt na katerega se zahtevek nanaša zaključen in vsi računi plačani.
(7) Upravičenci vlagajo zahtevek za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 12. do 31. 12. Zahtevki, ki
bodo poslani med 6. 10. in 5. 12., se zavržejo.
(8) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni
v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(9) Sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev na podlagi ponderiranja popolnih
vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Prijavni obrazec s prilogami;
b) Merila za ocenjevanje vlog;
c) Seznam informacijskih točk;
d) Priročnik za obveščanje.
2) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na informacijskih točkah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
X. Rok in način prijave
1) V okviru tega javnega razpisa lahko
vlagatelj vloži le eno vlogo.
2) Skladno z drugim odstavkom 95. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
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naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od 27. 12. 2010 do vključno
1. 3. 2011, do 24. ure.
3) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Vloga, ki ni vložena na tem obrazcu se zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa 95. člena
Uredbe PRP:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep Povečanje gospodarske vrednosti
gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2010
(gozdna infrastruktura)«.
4) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo.
5) Skladno z 98. členom Uredbe PRP
se lahko prijavni obrazec izpolni tudi v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. V tem primeru
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan
v elektronski sistem, ne šteje za vlogo. Za
popolno vlogo se šteje natisnjen prijavni
obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s pravilno izpolnjenimi sestavnimi deli
vloge, v skladu s prvim in tretjim odstavkom
92. in 95. člena Uredbe PRP. Podrobnejša
navodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca v elektronski sistem bodo objavljena na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXIV. poglavju Uredbe PRP.
2) Skladno s prvim in drugim odstavkom
97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno na način iz prvega odstavka 95. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev
vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi
ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in
morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
4) Ugotovljene nepravilnosti se sankcionirajo in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Za-
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kona o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list
RS, št. 45/08, v nadaljevanju: ZKme-1) in
102. členom Uredbe PRP. Skladno s 54. členom ZKme-1 stranka lahko po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
iz odločbe o pravici do sredstev zaprosi za
spremembo obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za vsako finančno, vsebinsko
oziroma časovno spremembo predhodno
pridobiti soglasje s strani ARSKTRP.
5) Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP,
so naslednja:
Ključna opozorila iz 102. člena uredbe
PRP
1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
ter v primeru določil iz drugega, petega in
šestega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja
podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja
v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1,
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za
podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje
roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za
ta razpis, na katere upravičenec ni mogel
dejavno vplivati, so:
– neugodne vremenske razmere,
– zamude pri dobavi opreme,
– nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek projekta ipd.
5) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali
ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti

na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
7) Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES.
8) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo zlasti naslednji
primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva ali gozda, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene gozd;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
9) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora
upravičenec ali njegova pooblaščena oseba
pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva,
ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 576/10
Ob-7423/10
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/2010 – ZUKN) in 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) in na podlagi 9. člena
Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja
s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije
1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06 in 1/10) ter
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 01405-2/2010/6 z dne 9. 12. 2010 Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe ravnanja
s stranskimi živalskimi proizvodi
kategorije 1 in 2
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni razpis za izvajanje obvezne državne
gospodarske javne službe skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi
živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni
list RS, št. 134/06 in 1/10) na katerega se
lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe
in samostojni podjetniki. Storitve javne službe zajemajo:
– prevzemanje živalskih stranskih pro
izvodov, ki jih oddajajo koncesionarju povzročitelji živalskih stranskih proizvodov na
prevzemnih mestih in v zbiralnicah;
– prevzemanje živalskih stranskih pro
izvodov v primeru množičnega pogina živali
ali ob naravnih in drugih nesrečah, za katere
je od pristojne veterinarske službe odrejena predelava v predelovalnem obratu;
– zbiranje živalskih stranskih proizvodov,
ki vključuje njihovo prevažanje in skladiščenje pred oddajo v predelavo;
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– predelava prevzetih živalskih stranskih
proizvodov v predelovalnem obratu in
– zagotavljanje oddaje predelanih živalskih stranskih proizvodov v sežig ali sosežig oziroma zagotavljanje uporabe živalskih
masti in olj kot gorivo za lastno rabo v skladu
z Uredbo 1774/2002/ES.
2. Koncedent – Republika Slovenija, bo
na javnem razpisu izbral izvajalce obvezne
državne gospodarske javne službe ravnanja
s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1
in 2 za obdobje petih let.
3. Koncesija se podeli za celotno območje Republike Slovenije.
4. Prijave morajo prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 25. 1. 2011, do 11. ure. Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji
naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete.
Prijave je mogoče oddati tudi osebno, vsak
delovni dan, med 8. in 15. uro, v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana. Prijave morajo ne glede na
način dostave (osebno ali po pošti) prispeti
na navedeni naslov do zgoraj navedenega
roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.
Prepozno prejete prijave in napačno označene prijave bodo zavržene s sklepom koncedenta ter neodprte vrnjene pošiljateljem.
5. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) da je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za
opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza
živalskih stranskih proizvodov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti. Prijavitelj za
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obr-05 »Lastna
izjava«.
b) da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe. Prijavitelj za
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obr-05 »Lastna
izjava«.
c) da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa in v teku javnega razpisa ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
oziroma mu ni bila izdana sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obr-05
»Lastna izjava«.
d) da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi. Prijavitelj
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen,
podpisan in žigosan obrazec Obr-05 »Lastna izjava«.
e) da je finančno in poslovno sposoben
opravljati gospodarsko javno službo. Kot
dokazilo, da je prijavitelj finančno in poslovno sposoben opravljati gospodarsko javno
službo, mora k prijavi predložiti ustrezen
obrazec BON, iz katerega bo razvidno da
za leto 2009 dosega boniteni razred vsaj
SB5 ali boljše. Listina ne sme biti izdana
več kot 30 dni pred rokom za oddajo prijav.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik
ne more pridobiti ustreznega obrazca BON,
naj predloži drug enakovreden dokument,
skladen s pravili BASEL II, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja.
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f) da upravlja sredstva in opremo za prevzemanje, zbiranje in prevoz živalskih stranskih proizvodov. Prijavitelj mora, kot dokazilo, da upravlja sredstva in opremo predložiti
potrdilo Veterinarske uprave Republike
Slovenije, da je podjetje evidentirano kot
prevoznik živalskih stranskih proizvodov
pri Veterinarski upravi Republike Slovenije.
Prijavitelj mora hkrati na lastnem obrazcu
navesti vsa ustrezna prevozna sredstva in
opremo.
g) da upravlja predelovalni obrat, ki izpolnjujejo tehnične pogoje in druge pogoje iz Uredbe 1774/2002/ES in za katerega
je pridobil odobritev obratovanja v skladu z Uredbo 1774/2002/ES. Kot dokazilo
o upravljanju obrata mora prijavitelj predložiti odločbo o odobritvi v skladu z Uredbo
(ES) št. 1774/2002.
Dokazovanje izpolnjevanja obveznih pogojev, oddaja partnerske prijave in nastopanje s podizvajalci je podrobneje definirano
v razpisni dokumentaciji.
6. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje dokumente:
a) Izpolnjen obrazec »ovojnica« nalepljen na zunanjo ovojnico prijave (vloge)
– (Obr-01).
b) Izpolnjen obrazec »vloga za javni razpis« – (Obr-02). Prijava mora biti veljavna
najmanj 180 dni od roka za oddajo prijav.
Prijave, ki bodo imele krajšo dobo veljavnosti od določene, bodo zavrnjene.
c) Izpolnjen, parafiran in podpisan
obrazec »Usposobljenost prijavitelja« –
(Obr-03).
d) Garancija za resnost prijave mora biti
priložena v originalu v višini 200.000,00 EUR,
z veljavnostjo 180 dni po skrajnem roku
za predložitev prijav.
e) Lastna izjava (izpolnjen, podpisan in
žigosan Obr-05).
f) Ustrezen obrazec BON, skladen s točko 7.e razpisne dokumentacije.
g) Dokazilo, da je prijavitelj evidentiran
kot prevoznik živalskih stranskih proizvodov
pri Veterinarski upravi Republike Slovenije.
h) Navedba vseh ustreznih prevoznih
sredstev in opreme, dana na lastnem obrazcu.
i) Odločbo o odobritvi obratovanja, skladno s pogojem 7.g razpisne dokumentacije.
j) Pooblastilo (izpolnjen, podpisan in žigosan Obr-06).
k) Vzorec koncesijske pogodbe (parafiran Obr-07).
l) V primeru, da prijavitelj nastopa
s partnerji, mora skupina gospodarskih sub
jektov predložiti pogodbo o skupnem nastopanju (partnerskem sodelovanju) v prijavi
– partnerska pogodba, v kateri se opredeli
poslovodečega partnerja, ki bo od koncedenta sprejemal obveznosti, navodila ter
bo komuniciral v imenu in za račun vseh
sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki
jih opravlja posamezen partner. Pogodba
mora jasno določati, da proti koncedentu
za celotno obveznost in za vsak njen del
odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak
posebej v celoti.
Zahteve glede obveznih obrazcev
in predložitve prijave so podrobneje definirane v razpisni dokumentaciji.
7. Skladno z 11. členom Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi
živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni
list RS, št. 134/06 in 1/10) se bodo pri izbiri
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koncesionarjev upoštevala naslednja merila, na podlagi katerih bo izbran prijavitelj, ki
bo zbral največje število točk:
– višina cene za storitve javne službe,
ki jih ponudi kandidat, preračunane na enoto mase prevzetih živalskih stranskih pro
izvodov (euro/kg) in sicer za storitve prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih
stranskih proizvodov in za storitev njihove predelave v predelovalnem obratu (največ 40 točk),
– cena oddaje predelanih živalskih stranskih proizvodov v sežig ali sosežig (največ
10 točk),
– višina bančne garancije za resnost prijave (največ 1 točka),
– količine živalskih stranskih proizvodov,
ki jih je sposoben ponudnik prevzeti (največ
16 točk),
– zmogljivosti prevzema in predelave
živalskih stranskih proizvodov (največ 15
točk),
– način obveščanja javnosti in uporabnikov storitev javne službe (največ 3 točke),
– okvirno število in kraj prevzemnih mest
in zbiralnic ter okvirni poteki zbirnih prog
(največ 10 točk),
– čas vzpostavitve javne službe (največ
5 točk).
Točkovanje po posameznih merilih ter
način ocenjevanja prispelih prijav je podrobneje definirano v razpisni dokumentaciji.
8. Vse prispele prijave bo pregledala komisija koncedenta.
Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po roku določenem za prejem prijav)
in napačno označene prijave bodo zavržene
s sklepom koncedenta ter neodprte vrnjene
pošiljateljem.
Formalno nepopolna prijava je prijava, ki
je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Komisija bo
prijavitelja, ki bo oddal formalno nepopolno
prijavo pozvala k dopolnitvi prijave. Če je
formalna pomanjkljivost prijave nebistvena,
prijava ni formalno nepopolna.
Po roku za predložitev, dopolnitev prijave
ni dopustna v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Komisija ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila
glede dokumentov predloženih v prijavi in
v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost v prijavi
navedenih podatkov.
Komisija lahko pojasnila prijav, listine
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali
pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo
iz uradne evidence, zahteva naknadno (po
odpiranju in opravljenem pregledu prijav).
V tem primeru bo komisija prijavitelja pozvala, naj v določenem roku komisiji dostavi vse listine ali pojasnila za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev. Če pozvani prijavitelj
pojasnil, listin, pooblastil oziroma dokazil ne
bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil
pojasnila, listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami komisije, bo
koncedent njegovo prijavo kot nepopolno
zavrnil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev so lahko predložene v fotokopiji.
Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevana
listina za določeno obdobje oziroma listina
določene starosti.
Sprememba prijave po roku za oddajo
prijav ni možna.
Prijavitelji bodo morali prijavo dopolniti
ali pojasniti v roku, ki ga bo določil naročnik
glede na vrsto zahtevanega dokumenta. Pri-
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java, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev, se bo zavrgla.
Prijava se bo štela za nepravilno, če prijavitelj ne bo v celoti izpolnjeval vseh obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije. Vse
nepravilne prijave bodo zavrnjene.
Razlogi, zaradi katerih se prijava šteje
za nesprejemljivo, so naslednji: 1. ponudbena cena za izvajanje storitev prevzemanja, zbiranja in prevzema živalskih stranskih proizvodov presega referenčno ceno,
ki znaša 0,0430 EUR/kg; 2. ponudbena
cena za predelavo živalskih stranskih pro
izvodov presega referenčno ceno, ki znaša
0,1381 EUR/kg; 3. čas vzpostavitve javne
službe je daljši kot osemnajst mesecev.
Nesprejemljive prijave bo koncedent
obravnaval na enak način kot nepravilne
prijave.
V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril (ocene prijav
se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo
koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri merilu št. 1 iz točke 11
razpisne dokumentacije. Če pa tudi to ne
bo mogoče, pa bo izbral tistega prijavitelja,
katerega prijava je prej prispela na naslov Ministrstva za okolje in prostor (šteje datum, ura
in minuta prispetja vloge, napisana s strani
vložišča na zunanji ovojnici prijave).
Če koncedent pridobi le nepravilne, nepopolne ali nesprejemljive prijave se javni
razpis ponovi v roku največ 6 mesecev.
Postopek preverjanja prispelih prijav je
podrobneje definiran v razpisni dokumentaciji.
9. V primeru, da bo naročnik prejel več
prijav, bo neposredno pred izdajo odločbe
o izbiri prijavitelje povabil, da se udeležijo
ustne obravnave na kateri bodo seznanjeni
s potekom postopka in njihovim uspehom
v postopku (poročilom) ter se jim bo določil rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo
svoje pripombe. Če v tem roku pripombe
ne bodo podane, se bo štelo, da ponudniki
nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno
obravnavo povabljeni predvidoma v roku
90 dni od javnega odpiranja prijav.
10. O izbiri koncesionarja odloči Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo pozvan k podpisu koncesijske pogodbe v roku 8 dni po dokončnosti odločbe o izbiri. Če izbrani prijavitelj ne
podpiše koncesijske pogodbe v roku enega
meseca od prejema pogodbe, odločba o podelitvi koncesije preneha veljati in bo koncedent unovčil bančno garancijo za resnost
prijave. Koncesijska pogodba začne veljati
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
11. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje
in prostor (http://www.mop.gov.si/si/o_mi
nistrstvu/javni_razpisi/), zainteresirani pri
javitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi
v vložišču Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi
vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije je Bernarda Podlipnik,
MOP. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo pisno po pošti, ali na
faks št. 01/478-74-19, ali na e-mail bernarda.podlipnik@gov.si.
13. Javno odpiranje prijav bo potekalo
dne 26. 1. 2011, ob 12. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Einspielerjeva
6, Ljubljana, sejna soba št. 101, v 1. nadstropju.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Za izvrševanje 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr. in 65/09 – popr.) ter v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnikom
o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni
list RS, št. 31/08) Ministrstvo za šolstvo in
šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje šolskih tekmovanj v
šolskem letu 2010/2011
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu
2010/2011 (v nadaljevanju: javni razpis) je
sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja, drugih državnih
tekmovanj ter udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih ter olimpijadah za učence, dijake in študente višjih
strokovnih šol v šolskem letu 2010/2011 (od
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
a) organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj
iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih
področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija,
matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja);
b) organizacije in izvedbe drugih državnih
tekmovanj iz naslednjih področij:
– kultura, kulturna in naravna dediščina,
– umetnost,
– trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko
učenje,
– poklicno in strokovno izobraževanje,
zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga državna tekmovanja);
c) udeležbe na evropskih ali svetovnih
mednarodnih tekmovanjih ali olimpijadah,
po predhodno izvedenem izboru na državni
ravni (v nadaljevanju: mednarodna tekmovanja).
Predmet javnega razpisa niso tekmovanja
iz športa.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
subjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za
organizacijo in izvedbo tekmovanja za posamezno tekmovalno področje ter stopnjo
tekmovanja glede na tekmovalno gradivo ali
subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo
na mednarodnem tekmovanju (v nadaljevanju: prijavitelj):
a) Prijavitelji morajo sami organizirati in
izvesti posamezno tekmovanje ter stopnjo
tekmovanja. Če pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodeluje še kakšen drug subjekt, ki
ni prijavitelj, mora prijavitelj v prijavi na javni
razpis to zapisati in natančno opredeliti vlogo
drugega subjekta. Prijavitelj je neposredno
odgovoren za izbiro in dejanja drugih sub

jektov pri organizaciji in izvedbi posameznega tekmovanja ter stopnje tekmovanja. Sredstva iz javnega razpisa pridobi le prijavitelj, ki
je odgovoren za njihovo namensko porabo.
b) Prijavitelj lahko kandidira na javnem
razpisu, če ima določena pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti
javno objavljena na spletni strani prijavitelja,
v sredstvih javnega obveščanja ali na drug
ustrezen način. Določbe pravil iz prejšnjega
stavka morajo urejati:
– splošni del tekmovanja (kjer je navedena vsebina, cilj in opredelitev tekmovanja),
– razpis tekmovanja,
– organizacijo tekmovanja (kjer je navedena organizacija vodenja tekmovanja in priprava nalog),
– priznanja in nagrade (kriteriji za podeljevanje, vrsta in število),
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad,
– postopek za reševanje ugovorov na vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja,
– financiranje tekmovanja.
c) Prijavitelj poda prijavo (obrazec A), ki
mora biti napisana čitljivo, v slovenskem jeziku, predložena na ustreznih obrazcih in opremljena s podpisi ter žigi prijavitelja. Prijavi
mora priložiti naslednje priloge:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2010/2011,
– pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja.
d) Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za
organizacijo oziroma izvedbo tekmovanja
tudi iz drugih virov, ki bodo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega
tekmovanja.
e) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz znanja, če se le-to zaključi najkasneje do konca meseca aprila 2011 ali drugo
državno tekmovanje oziroma mednarodno
tekmovanje, če je le-to zaključeno najkasneje do konca meseca avgusta 2011.
f) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz znanja ali drugo državno tekmovanje,
če organizira najmanj dve stopnji tega tekmovanja (na državno stopnjo tekmovanja se lahko uvrstijo tekmovalci le na podlagi rezultata
na predhodni stopnji tekmovanja).
g) Prijavitelj se lahko prijavi, če je izpolnil
vse svoje obveznosti kot pogodbena stranka
ministrstva na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje šolskih tekmovanj v letu 2010.
To ne velja za prijavitelje, ki niso bili pogodbena stranka iz tu omenjenega razpisa.
h) Prijavitelj lahko prijavi več različnih tekmovanj, vendar vsako tekmovanje na svojem
obrazcu, v posamezni zaprti kuverti. Mednarodno tekmovanje se šteje kot samostojno
tekmovanje.
i) Prijavitelj mora na podlagi predhodno
izražene želje šole zagotoviti prevod tekmovalnih nalog na področju italijanske narodne
skupnosti.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 252.495,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za
leto 2011, in sicer je vrednost sofinanciranja
po proračunskih postavkah (v nadaljevanju:
PP) naslednja:
– 212.495,00 EUR s PP 7098 – tekmovanja učencev in dijakov ter
– 40.000,00 EUR s PP 7167 – mednarodna dejavnost.
Sredstva javnega razpisa so razdeljena
po naslednjih področjih:
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a) 121.142,00 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz
znanja (PP 7098),
b) 91.353,00 EUR za sofinanciranje
organizacije in izvedbe drugih državnih
tekmovanj; za podpodročje umetnost nameni do največ 25.000,00 EUR, in sicer
za organizacijo in izvedbo drugih državnih
tekmovanj, ki so izvedena v skladu z javno
veljavnim programom Glasba in Ples (PP
7098) in
c) 40.000,00 EUR za sofinanciranje
udeležbe na mednarodnih tekmovanjih (PP
7167).
Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavitelju, določi strokovna komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v javnem
razpisu.
Strokovna komisija lahko v primeru presežka sredstev pri državnih tekmovanjih iz
znanja prerazporedi ta presežek na druga
državna tekmovanja in obratno.
Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim sklepom spremeni obseg sredstev, ki
je določen v tej točki javnega razpisa.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v šolskem letu 2010/2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter v skladu s pogodbo med
izbranim prijaviteljem in ministrstvom.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
a) Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijave morajo biti predložene v zaprti
kuverti v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, Ljubljana, najkasneje
do 24. 1. 2011, do 12. ure oziroma oddane
priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, najkasneje isti dan.
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b) Opremljenost prijave:
Prijavo za posamezno tekmovanje je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora
biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2010/2011«,
– naslov ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana,
– naslov prijavitelja.
V posamezni zaprti kuverti je lahko prijava
le za eno tekmovanje.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno
opremljene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem
bodo predložene.
7. Datum odpiranja pravočasno prispelih
prijav za dodelitev sredstev:
Postopek javnega razpisa in odpiranje
v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in
označenih kuvert, ki vsebujejo prijave, vodi
strokovna komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 28. 1. 2011, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16,
Ljubljana, in sicer po vrstnem redu glede
na datum in čas prispetja. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, odpiranje ne
bo javno.
Strokovna komisija nato ugotovi, ali so
prijave popolne glede na razpisne pogoje.
Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih
prijavitelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se zavržejo.
Strokovna komisija opravi dokončen pregled in oceni popolne prijave.
8. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki
sredstev
a) Merila za sofinanciranje državnih tekmovanj iz znanja:

povezanost tekmovanja z učnimi načrti oziroma katalogi znanj
nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni
razvijanje jezikovne kulture
spodbujanje zanimanja za naravoslovje
spodbujanje zanimanja za družboslovje
spodbujanje zanimanja za tehniko ali tehnologijo ali logiko ali računalništvo
skrb za ohranjanje naravne oziroma kulturne dediščine
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
od 1 do 3.000 udeležencev
od 3.001 do 10.000 udeležencev
nad 10.001 udeležencev
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
od 1 do 300 udeležencev
od 301 do 1.000 udeležencev
nad 1.001 udeležencev
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
manj kot 5 let
od 5 do 10 let
od 11 do 15 let
16 in več
število tekmovanj, ki jih organizira in izvede prijavitelj tega tekmovanja:
samo to tekmovanje
od 1 do 5 tekmovanj
od 6 in več
tekmovanje poteka v drugem kraju kot v preteklih treh letih
kotizacije za udeležence tekmovanja NI
skupaj največ

NE
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk

0 točk

0 točk

DA
5 točk
10 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 – 15 točk
5 točk
10 točk
15 točk
5 – 15 točk
5 točk
10 točk
15 točk
5 – 15 točk
5 točk
10 točk
15 točk

0 točk

5 – 15 točk
5 točk
15 točk

0 točk
0 točk

5 točk
10 točk
115 točk
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b) Merila za sofinanciranje drugih državnih tekmovanj

spodbujanje umetnosti in umetnostnega razvoja

NE

DA

0 točk

5 točk

spodbujanje trajnostnega razvoja oziroma vseživljenjskega učenja

0 točk

5 točk

spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, zlasti deficitarnih poklicev

0 točk

5 točk

spodbujanje poklicnega izobraževanja za umetniške poklice

0 točk

5 točk

razvijanje podjetništva

0 točk

5 točk

razvijanje raziskovalnih spretnosti

0 točk

5 točk

razvijanje multidisciplinarnega pristopa

0 točk

5 točk

skrb za ohranjanje kulture ter kulturne in naravne dediščine

0 točk

5 točk

število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
od 1 do 2.000 udeležencev
od 2.001 do 8.000 udeležencev
nad 8.001 udeležencev

0 točk

5 – 15 točk
5 točk
10 točk
15 točk

število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
od 1 do 300 udeležencev
od 301 do 1.000 udeležencev
nad 1.001 udeležencev

0 točk

5 – 15 točk
5 točk
10 točk
15 točk

število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
manj kot 5 let
od 5 do 10 leta
od 11 do 15 let
16 in več

0 točk

5 – 15 točk
5 točk
10 točk
15 točk

kotizacije za udeležence tekmovanja NI

0 točk

10 točk

skupaj največ

95 točk
c) Merila za sofinanciranje udeležbe na
mednarodnih tekmovanjih
NE

DA

povezanost tekmovanja z učnimi načrti oziroma katalogi znanj

0 točk

5 točk

razvijanje jezikovne kulture

0 točk

5 točk

spodbujanje zanimanja za naravoslovje

0 točk

5 točk

spodbujanje zanimanja za družboslovje

0 točk

5 točk

spodbujanje zanimanja za tehniko ali tehnologijo ali logiko ali računalništvo

0 točk

5 točk

razvijanje raziskovalnih spretnosti

0 točk

5 točk

evropsko mednarodno tekmovanje

0 točk

5 točk

svetovno mednarodno tekmovanje oziroma olimpijada

0 točk

10 točk

razvijanje multidisciplinarnega pristopa

0 točk

5 točk

tekmovanje poteka:
– v sosednji državi
– v Evropi (če to ni sosednja država)
– na drugi celini

0 točk

10 – 30 točk
10 točk
20 točk
30 točk

skupaj največ

80 točk
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. Minister odloči s sklepom o izidu posamezne prijave.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v 75 dneh od dneva odpiranja.
Izbrani prijavitelji bodo o višini sredstev obveščeni po zaključku pritožbenih postopkov
s pozivom k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove in
ne predlaga podaljšanja roka za sklenitev
pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo na
javni razpis.
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10. Pritožbeni postopek
Prijavitelj lahko vloži pisno pritožbo v roku
8 dni od prejema sklepa o izidu na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. O pritožbi
odloči ministrstvo v roku 15 dni s sklepom,
ki je dokončen.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (končno poročilo),
– obrazec C (zahtevek za izplačilo),
– vzorec pogodbe.
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani
ministrstva (http://www.mss.gov.si).
Dodatne informacije na e-naslovu: marjetka.loborec-skerl(at)gov.si.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6037-27/2010
Ob-7450/10
Na podlagi devete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI,
Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in
65/09 – popr.) in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10)
ter Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08) Ministrstvo za šolstvo
in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov društev
v šolskem letu 2010/2011
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2010/2011 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje projektov,
ki jih izvajajo društva na področju naravoslovja, tehnike in tehnologije ter družboslovja (projekti, povezani s 70. obletnico upora
proti okupatorju in 20. obletnico neodvisnosti
države), in so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi
v 2. členu ZOFVI.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki:
– imajo registrirano dejavnost na področju
vzgoje in izobraževanja, kar je razvidno iz
fotokopije temeljnega akta društva,
– izvajajo projekte na področju naravoslovja ali tehnike in tehnologije ali družboslovja, ki so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi
v 2. členu ZOFVI,
– v prijavljenem projektu kot ciljno skupino
vključujejo učence ali dijake, ki morajo imeti
aktivno vlogo pri izvedbi projekta,
– v prijavi projekta zagotovijo iz lastnih
oziroma drugih virov višino sredstev, ki bo
skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja
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po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo
celotnega projekta,
– so v primeru, da so bila pogodbena
stranka ministrstva v letu 2009/2010, izpolnila vse svoje obveznosti do ministrstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu
2009/2010.
Društvo, ki se prijavi na javni razpis,
napiše prijavo čitljivo, v slovenskem jeziku ter jo predloži na ustreznih obrazcih in
opremi s podpisi ter žigi prijavitelja. Prijavi
mora predložiti zahtevane obvezne priloge.
B) Posamezno društvo lahko prijavi največ en projekt.
Projekt je posamezna zaključena celota z opredeljenimi nameni in cilji, vsebino,
časovnim načrtom priprave in izvedbe ter
uravnoteženo in realno finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki; je izvedljiv glede
na razpoložljive vire). Projekt ne sme biti
celoletni program društva.
C) Društva ne morejo na javni razpis
prijaviti projekta:
– povezanega s šolskimi tekmovanji iz
znanja,
– povezanega s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– povezanega z izvajanjem jezikovnih
tečajev,
– povezanega s pripravo in izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev, proslav, sejemskih in drugih podobnih dejavnosti,
– povezanega z izdajo knjig, zgibank in
periodike,
– ki se nanaša na redno delo strokovnih
delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih
(npr. učna pomoč učencem),
– ki je letni program društva,
– ki je promocija društva.
D) Projekt mora biti izveden v šolskem
letu 2010/2011 oziroma od 1. 9. 2010 do
31. 8. 2011.
E) Na javni razpis se ne morejo prijaviti društva s področja športne dejavnosti.
Prav tako društva ne morejo prijaviti projekta
s področja športne dejavnosti.
F) Prijava za dodelitev sredstev na javnem razpisu mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– fotokopijo temeljnega akta društva.
V primeru naknadne ugotovitve, da društvo ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa,
lahko ministrstvo zavrne prijavljeni projekt.
4. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Kolikor je projekt neskladen s predmetom in pogoji javnega razpisa, se ne točkuje.
V tem primeru strokovna komisija prijavo
izloči in je ne ocenjuje po merilih.
A) Razpisna merila za ocenjevanje projektov:
Podpora ciljem, navedenim v 2. členu ZOFVI
Kakovost projektne prijave
Časovni potek projekta
Število aktivnih učencev ali dijakov
Stopnja aktivnosti učencev ali dijakov
Izvedbena raven projekta
Spremljanje projekta in način evalvacije
Reference društva
Status društva v javnem interesu
Skupaj največ

Točke
največ: 8
največ: 50
največ: 8
največ: 8
največ: 10
največ: 8
največ: 8
največ: 8
največ: 4
112
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B) Točkovnik za dodelitev sredstev:
Vrednost točke se določi tako, da se
vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dobljenih pri projektih, ki
so dosegli 75 točk in več. Vrednost točke
se določi po končanem pritožbenem postopku.
Sofinancirajo se projekti, ki zberejo več
kot 67% možnih točk oziroma od 75 do
112 točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 79.560,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije 2011
na proračunski postavki 6090 – Sofinanciranje društev s področja šolstva, od tega
se predvidoma 80% sredstev nameni za
sofinanciranje projektov v podporo naravoslovju ali tehniki in tehnologiji ter 20%
v podporo družboslovju.
V primeru presežka sredstev pri skupini projektov v podporo družboslovju lahko
strokovna komisija presežek teh sredstev
prerazporedi v skupino projektov v podporo naravoslovju ali tehniki in tehnologiji in
obratno. V primeru, da del razpisnih sredstev ostane nerazdeljen, se kriterij 75 točk
iz prejšnje točke zmanjša na 68 točk.
Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim sklepom spremeni obseg sredstev,
ki je določen v tej točki javnega razpisa.
Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni projekt največ do 50% njegove predvidene vrednosti, vendar največ v višini
4.000,00 EUR.
Upravičeni so samo tisti stroški, ki so
povezani z neposredno pripravo in izvedbo projekta, ne pa z rednim delovanjem
društva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v obdobju
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 ter v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
A) Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana,
najkasneje do 24. 1. 2011, do 12. ure oziroma oddane priporočeno po pošti na naslov
Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan.
B) Opremljenost prijave:
Na ovojnici mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje projektov
društev v šolskem letu 2010/2011«,
– naslov ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana,
– naslov društva.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno
opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene.
Oddaja prijave pomeni, da se društvo
strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
8. Datum odpiranja pravočasno prispelih prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, ki jo imenuje minister, vodi postopek javnega razpisa, od-
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piranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo
prijave, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, strokovni pregled ter oceno.
Strokovna komisija pregleda ustreznost
projektne prijave glede na pogoje, navedene v javnem razpisu. V primeru nepopolne
prijave se društvo pozove k dopolnitvi. Nepopolne prijave, ki jih društvo ne dopolni
v roku, se zavržejo.
Strokovna komisija nadaljuje s strokovnim pregledom ter oceno pravilnih in popolnih prijav. Vrednotenje projektov poteka
po merilih, zapisanih v točki 4 besedila javnega razpisa. Pri vsakem merilu strokovna
komisija ocenjuje v razponu od 0 točk do
najvišjega določenega števila točk za posamezno merilo.
Odpiranje prijav bo predvidoma potekalo 28. 1. 2011, v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana.
Zaradi pričakovanega velikega števila prijav odpiranje prijav ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo društva obveščena o izidu javnega razpisa
Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu.
Minister odloči s sklepom o izidu posameznega projekta društva.
Društva bodo o izidu javnega razpisa
obveščena v 75 dneh od dneva odpiranja
prijav.
Izbrana društva bodo o višini sredstev
obveščena po zaključku pritožbenih postopkov s pozivom k podpisu pogodbe. Če
se društvo v roku 8 dni od prejema poziva
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo
vlogo za pridobitev sredstev.
10. Pritožbeni postopek
Društvo lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izidu pisno vloži pritožbo na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo
vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku
15 dni s sklepom, ki je dokončen.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje
– besedilo javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (izjave),
– obrazec C (končno poročilo),
– obrazec D (zahtevek za izplačilo).
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani
Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.
mss.gov.si).
Dodatne informacije lahko dobite na
e-naslovu: matija.habe@gov.si.
Rok za prijavo na javni razpis začne
teči naslednji dan po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6712-5/2010
Ob-7451/10
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01
– ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja
izvajalcev letnega programa športa (Uradni
list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za izbor izvajalcev
in sofinanciranje vsebin ter razvojnih
in strokovnih nalog letnega programa
športa na državni ravni
v Republiki Sloveniji v letu 2011
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Uradni list RS,
št. 6/07, 86/08, 51/09 in 103/10).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine ter strokovne in razvojne naloge
v športu:
A. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in
poklicnih šolah,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih
panogah,
– program univerziade,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu
mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,
– štipendije nadarjenih športnikov.
B. Vrhunski šport
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– tekmovanja športnikov.
C. Športna rekreacija
– načrtovanje in izpeljava propagandne
aktivnosti v športni rekreaciji (celovita nacionalna propaganda),
– programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega
prebivalstva,
– informiranje o športu v medijih, informatika v športu in novi eksperimentalni programi na področju športne rekreacije.
D. Šport invalidov
– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
E. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih
poživil in postopkov,
– delovanje:
– nacionalnih panožnih športnih zvez,
– športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti
v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije,
– športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
– zamejskih športnih zvez ter
– zvez in zavodov na državni ravni,
ki opravljajo strokovne in razvojne naloge
v športu,
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– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na državni
ravni v letu 2011, so za razpisane vsebine
ter razvojne in strokovne naloge določeni
v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni
ravni (Uradni list RS, št. 6/07, 86/08, 51/09
in 103/10).
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za
šolstvo in šport za leto 2011 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin
ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je 8.075.583 EUR in sicer: iz PP 5619
Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 2.520.426 EUR, iz PP 7100 Program
vrhunskega športa 4.562.157 EUR in iz PP
7159 Strokovne in razvojne naloge v športu
993.000 EUR.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje
14. januarja 2011. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana
v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani
označen z napisom »ne odpiraj – LPŠ 2011
(6712-5/2010)«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 17. januarja
2011. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja
prijav.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati
obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu, www.mss.gov.si.
Za dodatne informacije lahko predlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).
Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Za pomoč pri vnosu
podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujiča
(01/434-23-97). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba
prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu
s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 2611-10-0454
Ob-7452/10
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr. in
št. 41/07 – popr.), 2. in 3. člena Pravilnika
o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04 in 113/08) ter
v skladu s sklepom ministra za delo, družino
in socialne zadeve, št. 4102-7/2010, z dne
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10. 12. 2010, objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih
za starejše in dnevnega varstva
starejših
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub
ljana.
2. Predmet koncesije: standardne in
nadstandardne storitve institucionalnega
varstva za okvirno 450 mest v domovih za
starejše (koncesija pod A) in dnevno varstvo
za starejše (koncesija pod B) za okvirno
100 mest, z začetkom izvajanja dejavnosti
do konca leta 2012.
3. Opis storitve:
A) Institucionalno varstvo v domovih za
starejše:
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in
prevoz. Bivanje se organizira v ogrevanih,
opremljenih in vzdrževanih eno ali dvoposteljnih sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za
izvajanje programov. Bivanje zajema tudi
čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in
skupnega perila.
Organiziranje prehrane zajema nabavo,
pripravo in postrežbo celodnevne, starosti
in zdravstvenemu stanju primerne hrane in
napitkov. Tehnična oskrba je organizirana
dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja
opreme, prostorov, objekta in okolice.
Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih
za upravičence.
Socialna oskrba je strokovno vodena
dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva
in posebnih oblik varstva.
Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih
aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju,
hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju
in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih
odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih
stisk.
Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstva. Storitev se izvaja
v celodnevni obliki (24 ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 45/10, v nadaljevanju: Pravilnik).
Nadstandardna storitev se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev
v skladu z določili Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) (v
nadaljevanju: Pravilnik o tehničnih pogojih).
Storitev je možno šteti za nadstandardno le
v primerih, za katere Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
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storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07 in 51/08) (v nadaljevanju: Metodologija) dopušča možnost oblikovanja cene za
nadstandardno storitev.
B) Dnevno varstvo za starejše:
Kot oblika institucionalnega varstva je
namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si
želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali
organizirano obliko bivanja le za določeno
število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov. Standardi za
celodnevno obliko storitve se smiselno uporabljajo tudi za dnevno obliko. Storitev dnevnega varstva se izvaja do 10 ur dnevno.
Koncesionar bo moral zagotoviti opravljanje koncesije v obsegu najmanj 50%
standardne storitve.
4. Obseg storitve: v skladu s sklepom ministra, št. 4102-7/2010, z dne 10. 12. 2010,
ministrstvo razpisuje koncesijo za skupaj
okvirno 550 mest za starejše osebe (uporabniki).
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija in število mest:
A) za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše osebe
(celodnevno varstvo 24 ur na dan):
– za upravne enote v Območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ljubljana za okvirno 300 mest,
– za upravne enote v Območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Kranj za okvirno 150 mest;
B) za opravljanje storitev dnevnega varstva starejših do 10 ur na dan:
– za upravne enote na območju Republike Slovenije za okvirno 100 mest.
6. Uporabniki storitev, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki storitve so osebe, praviloma starejše od 65 let in so upravičenci na podlagi 8. člena Pravilnika.
7. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesijska dejavnost se bo začela izvajati
v skladu s pogodbenimi določili. Koncesija
se podeli za določen čas za koncesijo pod
A za obdobje 40 let in za koncesijo pod B za
20 let, z možnostjo podaljšanja koncesije.
Začetek izvajanja koncesije je do konca leta
2012.
8. Viri financiranja storitev
Storitve oskrbe, ki zajemajo storitve
osnovne in socialne oskrbe, plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci na podlagi dogovora, razen v primerih, ko so na podlagi
tretjega odstavka 100. člena Zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti oproščeni
plačila storitev. Za oprostitve in olajšave plačila storitev se uporabljajo določila Uredbe
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04,124/04 in 114/06 – ZUTPG).
Zdravstvene storitve za oskrbovance –
zavarovance (uporabnike) izvajalca institucionalnega varstva in izvajalca osnovnega
zdravljenja, v skladu z letnimi pogodbami
plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
9. Način določitve cene
Cene storitev oskrbe za koncesijo pod
A in cene storitve za koncesijo pod B oblikuje ponudnik v skladu z določili Metodologije
na dan 1. 1. 2011.
Ponudnik oblikuje cene ločeno za standardne in nadstandardne storitve. Cena
oskrbe na dan začetka izvajanja dejavnosti ne more biti višja od cene v ponudbi,
usklajene z določili Metodologije in drugih
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aktov, veljavnih na dan predložitve vloge
za soglasje k ceni pred začetkom izvajanja
koncesijske dejavnosti.
V skladu s tretjim odstavkom 101. člena
Zakona o socialnem varstvu cene storitev
določi organ upravljanja ponudnika oziroma
sama fizična oseba, ki mora pred začetkom
izvajanja storitve k cenam tudi pridobiti soglasje koncedenta.
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju
se urejajo v skladu z zakoni, kolektivnimi
pogodbami in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo
7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali da je fizična oseba v Republiki
Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih
določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija,
3. da ima izdelan podroben program
dela izvajanja storitve,
4. da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
5. da izkazuje finančno in poslovno
sposobnost.
12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju
pogojev: ponudniki, ki se prijavljajo na javni
razpis morajo v skladu z določbami 8. in
9. člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti
ponudbe:
12.1. Ponudnik za koncesijo mora ob
prijavi na razpis, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, priložiti še:
12.1.1 izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu
Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (IP
1),
12.1.2 izjavo, da se strinja z razpisnimi
pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter
da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem
organu Republike Slovenije za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (IP 2),
12.1.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja
socialne zbornice (IP 3),
12.1.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo
in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da
bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil
izvajalce v skladu s standardi in normativi
(OK),
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12.1.5 projekcijo finančnega poslovanja
za petletno obdobje v obliki izkaza denarnih
tokov v skladu s Slovenskim računovodskim
standardom 26 po različici I (PF 1),
12.1.6 izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiško
knjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora
s priloženo najemno pogodbo ali leasing
pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen
čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto ali
za določen čas najmanj 5 let, z možnostjo
podaljšanja (IP 4),
12.1.7 projektno dokumentacijo za objekt
oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
za opravljanje socialno varstvenih storitev
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi
objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega
dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju
socialno varstvenih storitev s projektom za
gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
12.1.8 izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovan po metodologiji za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
(IC),
12.1.9 izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz
prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne
zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente
cene (IP 5),
12.1.10 program dela izvajanja storitve.
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednje:
– letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, če je ponudnik k reviziji zavezan,
– bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega
prava in zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za
graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma
prostorov za izvajanje storitve (IP 6),
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih
stvarnih pravicah na teh objektih oziroma
prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge
stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo (IP 7),
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih
(IP 8).
Za izvajanje institucionalnega varstva
starejših od 65 let je revizija zadnjih računovodskih izkazov obvezna. Ponudnik,
ki mora predložiti revidirane zadnje računovodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo z mnenjem pooblaščenega
revizorja.
Kolikor ponudnik posluje krajši čas, mora
priložiti zgoraj navedene izjave ali dokazila
za obdobje poslovanja.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na
razpis posloval z izgubo ali izkazuje izgubo
iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance
stanja, mora pred potekom roka za prijavo
na razpis priložiti dokazilo, da je navedena
izguba pokrita (sklep organa upravljanja in
listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za
pokritje izgube).

12.2. Kolikor ponudnik v času razpisa
še ne razpolaga s primernim objektom oziroma s prostori za izvajanje storitve, mora
namesto dokazil iz podtočke 12.1.4, 12.1.5
in 12.1.6 iz prejšnje točke priložiti:
12.2.1 izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega
vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma
prostora in priloženo najemno pogodbo
o najemu za nedoločen čas z odpovednim
rokom najmanj 1 leto, za objekt ali prostor, ki
še ni primeren za izvajanje storitve, ali izjavo
o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma
izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik
storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih (IP 1/1),
12.2.2 potrdilo o namenski rabi zemljišča
pristojnega občinskega organa, iz katerega
je razvidno, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi
objekt oziroma zgradil nov objekt za izvajanje socialno varstvene storitve (lokacijska
informacija),
12.2.3 izjavo občine, v kateri se bo izvajala storitev, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitev (IO/1),
12.2.4 projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih
pogojev za izvajanje socialnovarstvene storitve (najmanj idejna zasnova, skladna z veljavno zakonodajo in investicijski program),
12.2.5 projekcijo finančnega poslovanja
za obdobje gradnje oziroma priprave objekta
oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu
s Slovenskim računovodskim standardom
26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih
sredstev za dokončanje investicije),
12.2.6 terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve
(TP/1),
12.2.7 organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati (OK/1),
12.2.8 izjavo ponudnika o predvidenem
začetku opravljanja dejavnosti (IP 8/1).
Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede
številko odločbe in datum ter številko vpisa
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve. Fizični osebi v tem primeru ni potrebno revidirati
računovodskih izkazov, če k temu sicer ni
zavezana, ter ji ni potrebno priložiti revizijskega poročila.
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet
razpisane koncesije, lahko namesto dokazil
iz 12.1.1, 12.1.6 in 12.1.7 podtočke iz 12.1
točke v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev,
ki je predmet razpisane koncesije izvajal
v prostorih, v katerih na podlagi pridobljene
koncesije že izvaja enako storitev ter, da mu
prostorske možnosti v skladu s predpisi, ki
urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za
več upravičencev.
Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev morajo biti urejena, oštevilčena
in priložena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
13. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni
razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti, do 15. 3. 2011.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo, do
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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.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za
podelitev koncesije za opravljanje storitev
institucionalnega v domovih za starejše in
dnevnega varstva starejših (navedite koncesija pod A ali pod B)«.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do
preteka razpisanega roka. Vse spremembe
in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, določen v prvem in
drugem odstavku te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve
ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristojnemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka in ne bodo pravilno označene,
bodo upoštevane kot prepozne oziroma kot
nepravilno označene ter vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku razpisnega roka, je prepozna. Ponudbe, ki bodo
prepozne, ali ne bodo popolne, ali ponudba
ne bo podana za v razpisu določeno krajevno
območje izvajanja določene vrste storitve,
ali če je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo organ, pristojen za
podelitev koncesije, s sklepom zavrgel.
14. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 18. 3. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Zemljemerska 12/ IV nadstropje. Odpiranju ponudb sme prisostvovati
vsak predstavnik ponudnika z ustreznim pooblastilom.
15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
Koncesija pod A:
– pokritost potreb institucionalnega varstva starejših oseb, glede na predviden obseg mreže javne službe po Resoluciji Nacionalnega programa socialnega varstva
2006–2010 s stanjem na dan 15. 12. 2010 in
z upoštevanjem že podeljenih koncesij. Pri
pokritosti potreb se bodo upoštevali tudi že
sklenjeni dogovori o javno zasebnem partnerstvu ter načrti javnih zavodov o povečanju kapacitet, pri čemer se bodo upoštevali
le projekti, ki so najmanj v fazi projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri podelitvi bodo imeli prednost ponudniki iz upravnih enot, ki še nimajo ustreznih kapacitet za
institucionalno varstvo starejših;
– lokacija objekta glede na makrolokacijske in mikrolokacijske pogoje, ki jih določa
Pravilnik o tehničnih pogojih;
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– ciljev programa in ciljnih populacij
glede na oceno potreb v okolju, pri čemer
bo poudarek na obravnavi starostnikov z demenco in sorodnimi stanji,
– uporabe sodobnih konceptov in metod pri delu s starejšimi ljudmi,
– izvajanje dodatnih vrst storitev za starejše (dnevni centri, pomoč na domu, oskrbovana stanovanja),
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– namestitev gluhih in naglušnih oseb
starejših od 65 let,
– kratkotrajne namestitve,
– cena storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju (do
100 točk):
– pokritost potreb do 20 točk (največ
točk pridobijo ponudniki iz upravnih enot
po metodologiji ZZZS, ki so najslabše pokrite z mrežo javnih zavodov in koncesionarjev), v skladu s pokritostjo in kriteriji
za točkovanje, ki so razvidni iz razpisne
dokumentacije,
– makrolokacijski in mikrolokacijski pogoji do 5 točk (ocenjuje se primernost lokacije v skladu s pogoji, ki jih določa Pravilnik
o tehničnih pogojih, in sicer:
– urejena prometna infrastruktura (2
točki) in dostopnost (1 točka) – 3 točke,
– konfiguracija zemljišča – dostopnost za gibalno ovirane ljudi, zelene in
rekreacijske površine – 1 točka,
– osončenost, osvetljenost – 1 točka;
– kakovost programa do 45 točk (največ
točk pridobijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom), in sicer iz vidika:
– ciljev programa in ciljne populacije
glede na oceno potreb v okolju, pri čemer
bo poudarek na obravnavi starostnikov
z demenco in sorodnimi stanji, do 20 točk;
– izvajanje dodatnih vrst storitev za
starejše (dnevni centri, pomoč na domu,
oskrbovana stanovanja ...) do10 točk (za
vsak dodatni program 2 točki, vendar skupaj največ 10 točk),
– do 40 mest za gluhe in naglušne
osebe (2 bivalni enoti) v okviru obstoječe
kapacitete (do 150 mest) do 15 točk,
– kratkotrajne namestitve do treh mesecev – do 10% namestitev obstoječih
kapacitet, do 20 točk (največ točk dobijo
ponudniki z najvišjim%, ostali sorazmerno
manj),
– cena storitve, do 10 točk (največ točk
pridobijo ponudniki z najnižjo ceno oskrbe
I, oblikovano v skladu z Metodologijo, ostali
pa sorazmerno manj).
Koncesija pod B:
– lokacija objekta glede na makrolokacijske in mikrolokacijske pogoje, ki jih določa Pravilnik o tehničnih pogojih;
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– ciljev programa in ciljnih populacij
glede na oceno potreb v okolju, pri čemer
bo poudarek na obravnavi starostnikov
z demenco in sorodnimi stanji,
– uporabe sodobnih konceptov in
metod pri delu s starejšimi ljudmi,
– izvajanje dodatnih vrst storitev za starejše (prevoz oseb, druge oblike pomoči
...),
– cena storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju (do
50 točk):
– makrolokacijski in mikrolokacijski pogoji do 5 točk (ocenjuje se primernost lokacije v skladu s pogoji, ki jih določa Pravilnik
o tehničnih pogojih, in sicer:
– urejena prometna infrastruktura (2
točki) in dostopnost (1 točka) – 3 točke,
– konfiguracija zemljišča – dostopnost za gibalno ovirane ljudi, zelene in
rekreacijske površine – 1 točka,
– osončenost, osvetljenost – 1 točka;
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– kakovost programa do 35 točk (največ
točk pridobijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom), in sicer iz vidika:
– ciljev programa in ciljne populacije
glede na oceno potreb v okolju, pri čemer
bo poudarek na obravnavi starostnikov z demenco in sorodnimi stanji, do 25 točk;
– izvajanje dodatnih vrst storitev za
starejše (dodatne storitve prevozi in druge
oblike pomoči …) do 10 točk,
– cena storitve, do 10 točk (največ točk
pridobijo ponudniki z najnižjo ceno v skladu z Metodologijo, ostali pa sorazmerno
manj).
16. Točkovanje ponudbe
Ob enakem številu točk, bodo imeli prednost pri izbiri ponudniki, ki bodo prej začeli
izvajati dejavnost.
Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo izpolnjevati minimalne tehnične
pogoje skladno s Pravilnikom o tehničnih
pogojih.
Največje število mest na posamezni lokaciji je 150 za koncesijo pod A in 50 mest
za koncesijo pod B.
Ponudnik, ki se prijavlja na razpis z več
objekti, se za vsak objekt prijavi s samostojno ponudbo.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis
z objekti na več lokacijah, bo točkovanje
opravljeno za vsako lokacijo posebej.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov.
17. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe
Minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila izbral ponudnike, katerim bo z odločbo podelil
koncesijo za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije.
Z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije.
18. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, IV
nadstropje, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na razpis,
– Resolucijo Nacionalnega programa socialnega varstva 2006–2010,
– opis podrobnejših kriterijev za izbiro,
– osnutki pogodb o koncesiji (4x),
– obrazce (IP 1, IP 2, IP 3, OK, PF 1, IP
4, IC, IP 5, IP 6, IP 7, IP 8, IP 1/1, IO/1, PF
2, TP/1, OK/1 in IP 8/1,
– Navodila za izvajanje Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (za osebe starejše od
65 let),
– Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po tel. ali osebno, med 9. in
10. uro, od ponedeljka do petka, v času do
15. 3. 2011.
Kontaktne osebe: Tomaž Čebulj, tel.
01/369-77-94, Aleš Kenda, tel. 01/369-77-86,
Mojca Žuraj, tel. 01/369-77-34, Marko Bučar, tel. 01/369-78-54.
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Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Št. 430-1306/2010/26
Ob-7382/10
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izbor programov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1306/2010, za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno
zaščito, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, objavljenega v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 67/10, pod
Ob-1514/10, z dne 20. 8. 2010, in na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, v letih 2011, 2012 in 2013, ki
obsega naslednje sklope:
– Sklop 1: Izvajanje programa pomoči pri
nastanitvi in oskrbi ter implementaciji pravic
prosilcev za mednarodno zaščito;
– Sklop 2: Izvajanje programa za informiranje tujcev, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito o postopkih
priznanja mednarodne zaščite ter o njihovih
pravicah in dolžnostih;
– Sklop 3: Izvajanje programa tečajev
slovenskega jezika;
– Sklop 4: Izvajanje programa za ugotavljanje posebnih potreb ter nudenje posebne
obravnave ranljivim skupinam prosilcev za
mednarodno zaščito.
3. Izid javnega razpisa, po posameznih
skopih, izbrana prijavitelja ter vrednost izbranih programov:
– Javni razpis za sklop 1: izvedba programa pomoči pri nastanitvi in oskrbi ter
implementaciji pravic prosilcev za mednarodno zaščito ni uspel.
– Za sklop 2: izvedba programa za informiranje tujcev, ki izrazijo namen podati
prošnjo za mednarodno zaščito o postopkih
priznanja mednarodne zaščite ter o njihovih pravicah in dolžnostih, po predmetnem
javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC, v vrednosti 148.885,56 EUR.
– Za sklop 3: izvedba programa Izvajanje programa tečajev slovenskega jezika,
po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Cene Štupar – Center
za permanentno izobraževanje, v vrednosti
54.971,16 EUR.
– Javni razpis za sklop 4: izvedba programa za ugotavljanje posebnih potreb ter
nudenje posebne obravnave ranljivim skupinam prosilcev za mednarodno zaščito ni
uspel.
4. Vir sredstev, iz katerih se programi
financirajo:
Sredstva za izvedbo predmetnega programa so zagotovljena iz Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za
notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 89/2010
Ob-7419/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slove-
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nije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na 82. redni seji dne 13. maja 2010
ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09;
v nadaljevanju: SPP), Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje strokovnega
sodelovanja tujih državljanov
v Sloveniji v letih 2010 in 2011 (99. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje življenjskih stroškov strokovnega sodelovanja gostujočih doktorskih študentov ali
doktorjev znanosti iz tujine (v nadaljevanju:
tujih raziskovalcev) za tri- do dvanajstmesečno strokovno sodelovanje na raziskovalnih projektih gospodarskih družb v Republiki
Sloveniji.
2. Vrednost javnega razpisa
Višina sredstev javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja
znaša 1.000,00 EUR mesečno za vsak
dopolnjen mesec trajanja strokovnega sodelovanja tujega raziskovalca v Republiki
Sloveniji.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) za strokovno sodelovanje tujega raziskovalca.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni
tuj raziskovalec:
– ima status doktorskega študenta na
visokošolski instituciji v tujini oziroma ima
dosežen naziv doktor znanosti na področju, relevantnem za prijavljeno strokovno
sodelovanje,
– ni državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
– bo imel v času strokovnega sodelovanja v Republiki Sloveniji urejeno začasno
dovoljenje za prebivanje iz namena dela
v skladu s SPP sklada in zakonom, ki ureja
bivanje tujcev v Republiki Sloveniji oziroma,
če je tuj raziskovalec državljan države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, prijavljeno prebivanje pri
pristojnem organu,
– sodelovanje v Republiki Sloveniji se
mora pričeti med vključno 1. oktobrom 2010
in 31. decembrom 2011.
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora tuj
raziskovalec izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja.
Prijavitelj lahko po tem razpisu pridobi
sredstva za največ dvanajstmesečno strokovno sodelovanje na istem raziskovalnem
programu ali projektu.
Za posameznega tujega raziskovalca je
možno po tem razpisu pridobiti sofinanciranje le za obdobje strokovnega sodelovanja,
za katerega za tega tujega raziskovalca še
niso bila podeljena sredstva po tem ali predhodnih razpisih sklada.
Pridobljena sredstva lahko prijavitelj
porabi izključno za stroške tujega raziskovalca.

4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega tujega raziskovalca,
– potrdilo o vpisu tujega raziskovalca
na doktorski študij na visokošolski instituciji
v tujini oziroma potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu tujega raziskovalca,
– soglasje tujega raziskovalca, da ga
prijavitelj prijavi za sofinanciranje.
Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila
iz tretje alineje drugega odstavka, so lahko
kopije, pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati original. Oddanih originalov ali
overjenih prepisov sklad ne vrača.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso:
– če vloži vlogo do 30. 6. 2011 v skupini
višini 19,37 EUR, in sicer 3,88 EUR za vlogo
ter 15,49 EUR za izdajo odločbe oziroma
sklepa, s katerim se konča postopek,
– če vloži vlogo od 1. 7. 2011 do preteka roka za vložitev vloge v skupini višini
21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo ter
16,81 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek.
Upravno takso mora prijavitelj plačati na
račun Ministrstva za finance pri Upravi za
javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-110099,
o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
Če bo tuj raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje razpisa, sodeloval na projektu ali programu, ki ni odobren s strani ARRS oziroma se
ne izvaja v okviru odobrenih mednarodnih
projektov, ki ne zagotavljajo osnovnega vira
financiranja, sklad v postopku javnega razpisa vlogo posreduje v mnenje posebnemu
ocenjevalcu, ki poda oceno o primernosti
tujega raziskovalca in programa ali projekta,
na katerem bo tuj raziskovalec sodeloval.
V tem primeru bo sklad prijavitelja naknadno
pozval, da dodatno priloži reference tujega
raziskovalca (življenjepis, bibliografija ipd.).
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, in sicer
po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do
porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev
o upravičencih uporabi sledeči razmejitveni
merili, pri čemer se drugo merilo upošteva
le, če vlog ni mogoče razvrstiti po prvem
merilu:
1. tuj raziskovalec ima pridobljen doktorat znanosti,
2. dosežki vodje projekta, na katerem
bo tuj raziskovalec sodeloval, na znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so
objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki
so vpisani v Slovenski kooperativni bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer
se za razvrstitev upošteva število vpisov
v COBISS.
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6. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb
in nakazilo sredstev
Direktor sklada vsem prijaviteljem izda
odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu
tujega raziskovalca, bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za
enkratno strokovno sodelovanje tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji.
Obvestilo o prihodu tujega raziskovalca
mora vključevati izjavo o pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje za tujega
raziskovalca s številko in datumom izdaje
tega dovoljenja ter datumi njegove veljavnosti, ter izjavo o datumu začetka strokovnega sodelovanja glede na veljavnost tega
dovoljenja.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
7. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
strokovnega sodelovanja tujega raziskovalca v dogovorjenem obsegu in trajanju ter
skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem
strokovnem sodelovanju tujega raziskovalca.
S pogodbo bodo podrobneje urejene tudi
druge medsebojne pravice in obveznosti
sklada in prijavitelja.
8. Dostopnost dokumentacije: besedilo
javnega razpisa, prijavnico in obrazec za
pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani,
www.sklad-kadri.si, ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in
četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in
16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro.
9. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »za 99. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev, vendar najkasneje do
vključno 31. decembra 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, navedenem
v 8. točki tega razpisa. Prijave, vložene po
poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali
popolne prijave, bodo pozvani, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj
ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo
zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada,
www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa
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v času uradnih ur, vsak delovni dan, med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 90/2010
Ob-7420/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na 82. redni seji dne 13. maja 2010
ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09;
v nadaljevanju: SPP), Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pedagoškega
ali raziskovalnega sodelovanja
Slovencev iz tujine v Sloveniji v letih
2010 in 2011 (103. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja gostujočih znanstvenikov, ki so državljani Republike Slovenije in že dalj časa
delujejo v tujini, za dva- do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje ali za tri- do
dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje
v Republiki Sloveniji.
2. Vrednost javnega razpisa
Višina sredstev javnega razpisa znaša
100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja sodelovanja gostujočega znanstvenika, v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izobraževalne ustanove s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne visokošolske programe, za pedagoško
sodelovanje gostujočega znanstvenika;
– izobraževalne ali raziskovalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane
v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v
nadaljevanju: ARRS), za raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika na projektih ali programih, ki so odobreni s strani
ARRS oziroma se izvajajo v okviru odobrenih mednarodnih projektov in zagotavljajo
osnovni vir financiranja raziskav.
Pedagoško ali raziskovalno sodelovanje
se mora pričeti med 1. oktobrom 2010 in
31. decembrom 2011.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči
znanstvenik:
– ima dosežen naziv doktor znanosti
s področja, relevantnega za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje;
– je državljan Republike Slovenije;
– že vsaj 3 ali več let deluje v tujini brez
sofinanciranja ali štipendije sklada.
Prijavitelj lahko sredstva za prijavljenega gostujočega znanstvenika po tem razpisu pridobi le enkrat, in sicer za obdobje
pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega
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gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih
sklada.
Pridobljena sredstva lahko prijavitelj porabi izključno za stroške gostujočega znanstvenika.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika;
– potrdilo tujega delodajalca, da gostujoči znanstvenik že vsaj 3 leta deluje v tujini;
– soglasje gostujočega znanstvenika, da
ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje.
Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila
iz tretje alineje drugega odstavka, so lahko
kopije, pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati original. Oddanih originalov ali
overjenih prepisov sklad ne vrača.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso:
– če vloži vlogo do 30. 6. 2011 v skupini
višini 19,37 EUR, in sicer 3,88 EUR za vlogo
ter 15,49 EUR za izdajo odločbe oziroma
sklepa, s katerim se konča postopek,
– če vloži vlogo od 1. 7. 2011 do preteka roka za vložitev vloge v skupini višini
21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo ter
16,81 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek.
Upravno takso mora prijavitelj plačati na
račun Ministrstva za finance pri Upravi za
javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-110103,
o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, in sicer
po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do
porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev
o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti
po predhodnem merilu:
1. prijavljeni gostujoči znanstvenik bo
opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji;
2. prijavljeni gostujoči znanstvenik po
pridobljenem doktorskem nazivu dlje časa
aktivno deluje v tujini na področju relevantnem za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje;
3. prijavitelju za prijavljenega gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena
sredstva po predhodnih razpisih sklada.
6. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb
in nakazilo sredstev
Direktor sklada vsem prijaviteljem izda
odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu
tujega gostujočega znanstvenika bo sklad
z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo
o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno pedagoško
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ali raziskovalno sodelovanje gostujočega
znanstvenika v Republiki Sloveniji.
Obvestilo o prihodu gostujočega znanstvenika mora vključevati izjavo o pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje za
tujega gostujočega znanstvenika s številko
in datumom izdaje tega dovoljenja ter datumi njegove veljavnosti, ter izjavo o datumu
začetka pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost tega
dovoljenja.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
7. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu
v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem pedagoškem oziroma raziskovalnem sodelovanju
gostujočega znanstvenika.
S pogodbo bodo podrobneje urejene tudi
druge medsebojne pravice in obveznosti
sklada in prijavitelja.
8. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa, prijavnica in
obrazec soglasja gostujočega znanstvenika
so na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si, ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem
času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek,
med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro,
ter v petek, med 9. in 14. uro.
9. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom »za 103. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev, vendar najkasneje do
vključno 31. decembra 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, navedenem
v 8. točki tega razpisa. Prijave, vložene po
poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni
razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani, da prijavo dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa ali bodo vložene po
porabi sredstev, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
10. Dodatne informacije: dodatne in
formacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 91/2010
Ob-7466/10
Na podlagi 33. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07
– popr.), 40/09), 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 51/09), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 91/09) in Pravilnika o podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu
razvoju družbe (Uradni list RS, št. 103/08)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni
sklad) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad za prispevek
k trajnostnemu razvoju družbe
za leto 2010 (106. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na
gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali
v tujini, pod pogojem, da je izjemni dosežek
mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih
v Republiki Sloveniji.
Prispevek k trajnostnemu razvoju družbe
pomeni takšen prispevek k razvoju na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju, ki zadovolji sedanje potrebe
na teh področjih in ne ogroža zadovoljevanje potreb novih generacij.
Prijavitelji lahko prijavijo zlasti naslednje
izjemne dosežke:
– podeljene patente,
– raziskovalne naloge in inovativne izdelke ali storitve na občinski, regionalni ali
državni ravni,
– nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
ravni,
– objave znanstvenoraziskovalnih nalog
in projektov,
– izvedene projekte ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni,
– vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju,
– najvišja mesta na državnem tekmovanju.
Nagrada se lahko podeli tudi za izjemni
dosežek, ki ni naveden v prejšnjem odstavku, če gre za izjemni dosežek, ki je primerljiv
z dosežki iz prejšnjega odstavka in ga je
možno izkazati.
Patent mora biti podeljen v skladu s predpisi, ki urejajo industrijsko lastnino v Republiki Sloveniji.
Za nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
ravni se štejejo tista dela, za katera je prijavitelj prejel 1. do vključno 3. nagrado na
omenjenih ravneh.
Za objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov se štejejo objave v strokovni
reviji ali zborniku.
Za izvedene projekte in naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni se štejejo tisti projekti in naloge, ki

so bili uveljavljeni v praksi na omenjenih
ravneh.
Za vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno
3. mesto. Mednarodna tekmovanja so tista
tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– na tekmovanju je udeleženih najmanj
5 držav;
– tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega razpisa
organizirano najmanj petkrat.
Za najvišja mesta na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3. mesto oziroma nagrada ter podeljeno zlato priznanje.
Državna tekmovanja so tista tekmovanja, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima organizator javno objavljen akt
o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
– so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
– uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možno le na podlagi rezultata
na predhodni stopnji tekmovanja.
2. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago
za nagrade po tem javnem razpisu, je
500.000,00 EUR.
3. Pogoji javnega razpisa
3.1. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima katerega od naslednjih osebnih
statusov:
– je državljan Republike Slovenije ali
– je državljan države članice Evropske
unije (EU) ali Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) in ima dovoljenje za stalno
ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji ali
– je državljan tretje države in ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji;
2. je v šolskem oziroma študijskem
letu 2010/2011 vpisan na javno veljavni izobraževalni program poklicnega ali srednješolskega izobraževanja ali javno veljavni
študijski program višjega izobraževanja ali
javno veljavni dodiplomski ali podiplomski
študijski program na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki
Sloveniji;
3. prijavitelj, ki je državljan Republike Slovenije, je lahko v šolskem oziroma
študijskem letu 2010/2011 vpisan na izobraževalne programe iz prejšnje točke tudi
na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni
instituciji v tujini.
3.2. Pogoji za uveljavljanje izjemnega
dosežka:
1. izjemni dosežek, ki ga uveljavlja
prijavitelj, ni starejši od dveh let od dneva
objave javnega razpisa;
2. prijavitelj uveljavlja individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek
v skupini, ki šteje največ pet članov;
3. prijavitelj za isti izjemni dosežek ni
pridobil Zoisove štipendije oziroma z njim
izkazoval nadaljnjo upravičenost do te štipendije;
4. prijavitelj istega oziroma vsebinsko
primerljivega izjemnega dosežka ni uveljavljal na predhodnih javnih razpisih za nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju
družbe;
5. prijavitelj uveljavlja izjemni dosežek,
s katerim prispeva k trajnostnemu razvoju
družbe na gospodarskem, družbenem ali

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni
dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.
4. Zahtevana dokumentacija
Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjen
in podpisan predpisan obrazec prijavnice.
Če je prijavitelj mladoletna oseba, morata
prijavni obrazec podpisati prijavitelj in zakoniti zastopnik. Prijavnici je potrebno priložiti
naslednja dokazila:
1. Dokazila o osebnem statusu in izobraževanju prijavitelja:
– izjava o državljanstvu Republike
Slovenije – za prijavitelje, ki so državljani
Republike Slovenije;
– izjava, da prijavitelj zakonito prebiva
v Republiki Sloveniji, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko veljavnega
dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji – za prijavitelje, ki so
državljani države članice EU, EGP ali tretje
države;
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program v šolskem oziroma študijskem letu
2010/2011;
– dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa, če se prijavitelj izobražuje v tujini.
2. Dokazila o izjemnem dosežku
Dokazila o izjemnem dosežku mora
prijavitelj predložiti v tiskani in elektronski
obliki (CD ali DVD) oziroma v tiskani obliki
v dveh izvodih.
∙ podeljeni patenti
– izjava, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko odločbe Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
o podelitvi patenta;
– dokumentacija o patentu;
∙ raziskovalne naloge in inovativni izdelki ali storitve na občinski, regionalni ali
državni ravni
– raziskovalna naloga oziroma opis
inovativnega izdelka ali storitve;
– morebitna druga dokazila;
∙ nagrajena znanstvenoraziskovalna,
razvojna, aplikativna ali umetniška dela na
ravni podjetja, države ali na mednarodni
ravni
– delo, za katerega je bila prejeta nagrada, v fizični obliki ali morebitna druga dokazila (npr. fotografija oziroma druga ustrezna dokumentacija);
– potrdilo organizatorja natečaja o nagrajenem 1. do vključno 3. mestu;
∙ objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov
– znanstvenoraziskovalne naloge in
projekti, objavljeni v strokovni reviji ali zborniku;
– izpis iz baze COBISS ali druge
ustrezne baze podatkov;
– fotokopije prvih strani člankov, kazal
in publikacij, iz katerih so razvidni avtorji;
– morebitna druga dokazila;
∙ izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni
ravni
– dokumentacija o izvedenem projektu ali nalogi;
– potrdilo podjetja, ustanove itd. o izvedenem projektu ali nalogi;
– morebitna druga dokazila;
∙ vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju
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– priznanje oziroma dokazilo s predhodnega državnega tekmovanja;
– priznanje oziroma dokazilo z mednarodnega tekmovanja o doseženem 1. do
vključno 3. mestu na tekmovanju;
– delo za katerega je bilo prejeto priznanje;
∙ najvišja mesta na državnem tekmovanju
– priznanje oziroma dokazilo s posameznega tekmovanja o doseženem 1. do
vključno 3. mestu na tekmovanju oziroma
nagrada ter podeljeno zlato priznanje;
– delo za katerega je bilo prejeto priznanje;
∙ drugi izjemni dosežki
– dokazila in utemeljitev, s katerimi
prijavitelj izkazuje izjemni dosežek.
3. Za namen ocene aplikativnosti izjemnega dosežka naj prijavitelj dostavi dokazila o uporabi oziroma uporabnosti izjemnega dosežka v praksi (kje in kako je bil
izjemen dosežek uporabljen oziroma uveljavljen v praksi ali bi potencialno lahko bil)
v dveh izvodih.
Za namen ocene odmevnosti izjemnega dosežka naj prijavitelj dostavi dokazila
o odmevih na izjemni dosežek v medijih,
fotokopije del oziroma člankov, ki se sklicujejo na izjemni dosežek oziroma ga citirajo
z navedbo vira itd. v dveh izvodih.
Dokazila pod točko 1. je potrebno predložiti v izvirniku ali v overjeni kopiji.
Ostala dokazila so lahko kopije, pri čemer si
javni sklad pridržuje pravico zahtevati original. Oddanih originalov ali overjenih prepisov javni sklad ne vrača.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini
19,73 EUR, in sicer 3,88 EUR za vlogo ter
15,49 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek.
Upravno takso mora prijavitelj plačati
na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi
za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-115106,
o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Merila za ocenjevanje prijav in višina
nagrade
Za oceno izjemnih dosežkov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 3.2. tega javnega
razpisa in določitev višine nagrade, se upoštevajo naslednja merila:
Merilo
1. pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega razvoja, na
katerega se nanaša
2. izvirnost oziroma v smislu trajnostnega razvoja dodana vrednost
idej, zamisli, rezultatov izjemnega dosežka
3. aplikativnost izjemnega dosežka
4. raven izjemnega dosežka:
– mednarodna raven – 10 točk
– državna raven – 7 točk
– na ravni regije ali občine – 5 točk
– na ravni podjetja – 2 točki
5. odmevnost izjemnega dosežka
6. aktualnost izjemnega dosežka
Prijavitelj prejme za individualni izjemni
dosežek vse možne dodeljene točke, za izjemni dosežek v skupini, ki šteje dva člana,
75 odstotkov vseh možnih dodeljenih točk,

Število točk
najvišje možno
število točk je 35
najvišje možno
število točk je 25
najvišje možno
število točk je 20
najvišje možno
število točk je 10
najvišje možno
število točk je 5
najvišje možno
število točk je 5
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za izjemni dosežek v skupini, ki šteje od
tri do pet članov, pa polovico vseh možnih
dodeljenih točk.
Nagrada se dodeli v višini največ
5.000,00 EUR in najmanj v višini 500,00 EUR
po naslednji metodologiji:
Doseženo število točk

Višina nagrade

od vključno 95 do 100 točk

5.000,00 EUR

od vključno 85 do 95 točk

4.500,00 EUR

od vključno 75 do 85 točk

4.250,00 EUR

od vključno 60 do 75 točk

3.750,00 EUR

od vključno 50 do 60 točk

3.000,00 EUR

od vključno 35 do 50 točk

2.500,00 EUR

od vključno 25 do 35 točk

1.750,00 EUR

od vključno 10 do 25 točk

1.250,00 EUR

do 10 točk

500,00 EUR
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za podelitev nagrad v navedenih zneskih, se nagrada vsem prijaviteljem zniža za
enak odstotek, pri čemer najnižja nagrada
ne sme biti nižja od 500,00 EUR.
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za podelitev nagrad na način in v zneskih, kot jih določata prejšnja dva odstavka,
imajo prednost prijavitelji, katerih izjemni dosežki bodo glede na merila javnega razpisa
prejeli višje število točk. V primeru, da ima
več prijaviteljev isto število točk, ima prednost prijavitelj, ki je dosegel višje število točk
na podlagi naslednjega merila: pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega
razvoja, na katerega se nanaša.
Prijavitelj lahko prejme le eno nagrado,
ne glede na število izjemnih dosežkov, ki jih
uveljavlja, pri čemer se upošteva najbolje
ocenjeni izjemni dosežek.
6. Obravnava prijav
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega
sklada. Razpisna komisija za potrebe ocene posameznih izjemnih dosežkov pridobi
mnenje posebnih ocenjevalcev, ki so strokovnjaki s posameznih področij trajnostnega
razvoja.
Direktor javnega sklada bo prijaviteljem
izdal odločbe o izidu javnega razpisa najkasneje 30 dni po razvrstitvi kandidatov glede
na doseženo število točk na podlagi meril, ki
jih določa javni razpis.
O pritožbi zoper odločbo bo odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
7. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa in prijavnico prijavitelji
dobijo na spletni strani: www.sklad-kadri.si,
ter na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9.
in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter
v petek, med 9. in 14. uro.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »NAGRADE
– 106. javni razpis« in točnim naslovom pri-

javitelja na hrbtni strani, in sicer na naslov,
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, do vključno 25. februarja 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času,
in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med
9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter
v petek, med 9. in 14. uro. Prijava se bo
štela za pravočasno, če bo vložena zadnji
dan prijavnega roka, do 14. ure. Prijave,
vložene po poteku prijavnega roka, bo javni
sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani
k dopolnitvi prijave. V primeru, da prijavitelji
prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem
v pozivu za dopolnitev prijave, bo javni sklad
njihove prijave zavrgel.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega
sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pri Maji Deisinger, maja.deisinger@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-96.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 92/2010
Ob-7474/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim
in finančnim načrtom za leto 2010 Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 82. redni seji dne
13. maja 2010, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09; v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2011
(105. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven
izobraževanja in pridobitev javno veljavnega
spričevala, in sicer:
– za dodiplomski ali podiplomski študij
na področju naravoslovja, tehnike ali medicine,
– za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike.
Štipendija se podeli za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar za posamezno študijsko leto
ne več kot:
a) 19.000,00 EUR za študente naravoslovja, tehnike ali medicine;
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b) 10.000,00 EUR za študente družboslovja ali humanistike;
in
– življenjske in študijske stroške v višini 12.000,00 EUR za posamezno študijsko
leto.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Posameznikom, ki jim je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi
odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se k štipendiji za življenjske in študijske stroške dodeli dodatek
za posebne potrebe v višini 2.000,00 EUR
za posamezno študijsko leto.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2011/2012 oziroma 2011, če je študijsko leto enako koledarskemu. Pravica do
štipendije se podeli od letnika, ki se začne
v koledarskem letu 2011 dalje, do zaključka
posameznega študijskega programa. Kandidat se mora vpisati in s študijem v tujini
v tem letniku tudi pričeti v koledarskem letu
2011.
Štipendiranje lahko traja največ toliko
študijskih let, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se kandidat prijavlja. Če se kandidat za štipendijo
prijavlja za višji letnik programa, se trajanje
štipendiranja skrajša za toliko let, kolikor jih
je kandidat že zaključil do letnika, za katerega štipendiranje se prijavlja za študijsko leto
2011/2012 oziroma 2011.
Za uvrstitev smeri študija v področje
izobraževanja se upošteva klasifikacija
Statističnega urada Republike Slovenije
KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P),
ki je javno objavljena na spletni strani
SURS na naslednji povezavi: http://www.
stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf.
K naravoslovju, tehniki oziroma medicini
pa se uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P:
4. Naravoslovje, matematika in računalništvo
5. Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo
6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
72. Zdravstvo
84. Transportne storitve
85. Varstvo okolja
K družboslovju oziroma humanistiki se
prištevajo naslednje kategorije klasifikacije
KLASIUS-P:
0 Splošne izobraževalne aktivnosti
1. Izobraževalne vede in izobraževanje
učiteljev
22. Humanistika
3. Družbene, poslovne, upravne in pravne vede
76. Socialno delo
81. Osebne storitve
86. Varovanje
Štipendije za študij v tujini ni možno pridobiti za študijsko področje oziroma program
s področja umetnosti in kulture. K umetnosti
in kulturi se prišteva kategorija 2.1. Umetnost klasifikacije KLASIUS-P.
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Štipendije za študij v tujini ni možno pridobiti za:
– skupne študijske programe (Joint Degree Program), torej študijske programe
za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolska
ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno
ali več visokošolskimi ustanovami, če ima
katerikoli izmed sodelujočih ustanov sedež
v Republiki Sloveniji,
– za študijske programe, pri katerih je
možno del obveznosti opravljati v Republiki
Sloveniji.
Vlagatelj se lahko v okviru tega razpisa
prijavi le z eno prijavo. Sprememba izobraževalne ustanove ali izobraževalnega programa po oddaji vloge ni možna. Štipendija
po tem razpisu se lahko dodeli le za en
izobraževalni program.
2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost razpisa je 4.000.000,00 EUR
za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov in sicer od letnika, v katerega se bodo
vpisali v koledarskem letu 2011 dalje do
zaključka izobraževanja v okviru posameznega študijskega programa na posamezni
ravni izobraževanja.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet ali vpisan na dodiplomski ali
podiplomski (magistrski ali doktorski) študij
s področja naravoslovja, tehnike ali medicine oziroma na podiplomski (magistrski ali
doktorski) študij s področja družboslovja ali
humanistike in ne gre za študij umetnosti
ali kulture;
– študij iz prejšnje alineje poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
tuji izobraževalni ustanovi;
– bo na tem študiju pridobil uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za
katero bo prejel javno veljavno spričevalo;
– bo iz prejšnje alineje pridobljena raven
izobrazbe enaka ali višja od najvišje ravni,
ki jo je oziroma bi jo pridobil na kateremkoli predhodnem oziroma trenutnem izobraževalnem programu, pri čemer mu za raven,
za katere štipendiranje se prijavlja, še ni bila
odobrena štipendija iz programov Ad futura;
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
– oblika študija je redni študij s polno
študijsko obremenitvijo glede na število ur
študijskih obveznosti ali študijskih kreditov;
– oblika študija ni študij na daljavo;
– bo po merilih za ocenjevanje prijav
prejel najmanj 20 točk;
– bo v času študija prebival v tuji državi,
v kateri se izvaja izobraževanje;
– od začetka študijskega leta študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne
bo upravičen do katere izmed štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki
Sloveniji;
– od začetka študijskega leta študija, za
katerega štipendiranje se prijavlja, za ta študij ne bo upravičen do štipendije ali drugih
prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji;
– od začetka študijskega leta študija, za
katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji ali v tujini;
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– od začetka študijskega leta študija, za
katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
ali pristojnem organu v tujini;
– za isti študijski program kandidat z javnim skladom nima predhodno sklenjene
pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih razpisov.
Kandidatu pogoja iz prve alineje prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati, če
je na tuji ustanovi sprejet ali vpisan kot poskusni študent na doktorski študij, ki ustreza
naslednjim zahtevam:
– ustanova ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev
statusa doktorskega študenta,
– ustanova po prehodu študenta retroaktivno vpiše na doktorski študij.
Če se kandidat prijavlja za štipendijo za
študij, pri katerem je možen samostojen
zaključek ene ravni s spričevalom, ali prehod iz ene na naslednjo, višjo raven brez
pridobitve javno veljavnega spričevala po
zaključku posamezne ravni, se lahko prijavi
za štipendijo:
– samo za eno raven, pri čemer mora
to raven tudi uspešno zaključiti in pridobiti
ustrezno spričevalo, ali
– za celoten program na obeh ravneh,
pri čemer v prijavi navede obe ravni študija
(npr. BA/MSci, MPhil/PhD). Kandidat, če mu
je taka štipendija odobrena, študija ne sme
zaključiti s prvo ravnjo.
Za študij na področju družboslovja ali humanistike noben del študija glede na prejšnji
odstavek ne sme potekati na dodiplomski ali
njej primerljivi ravni. Kandidat, ki želi prvo
raven uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno spričevalo pred nadaljevanjem izobraževanja na višji ravni, se mora prijaviti le za
prvo raven.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati izpolnjeno, lastnoročno podpisano prijavnico ter v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano izjavo
na predpisanem obrazcu, ki javnemu skladu
omogoča poizvedovanje v zvezi s študijem
pri izobraževalni ustanovi.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev in izbirnih meril:
4.1. uradno potrdilo tuje izobraževalne
ustanove o vpisu ali (pogojnem) sprejemu,
ki mora vključevati polni naziv študijskega
programa, trajanje študijskega programa,
letnik oziroma leto študija, študijsko leto in
datum začetka študija in da gre za redni
študij, in sicer:
4.1.1. če je kandidat v program sprejet,
ni pa še vpisan, predloži uradno potrdilo tuje
izobraževalne ustanove, v katerem ta potrdi,
da je kandidat v študijskem letu 2011/2012
sprejet v študijski program,
4.1.2. če je kandidat v program pogojno
sprejet, predloži uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove, v katerem ta potrdi, da je
kandidat v študijskem letu 2011/2012 pogojno sprejet v študijski program,
4.1.3. če je kandidat že vpisan v program
v študijskem letu 2011, kadar je študijsko
leto enako koledarskemu, oziroma je vpisan
v program v študijskem letu 2010/2011 in bo
v študijskem letu 2011/2012 študij nadaljeval
v višjem letniku istega študijskega programa, vendar v ta letnik še ni vpisan, predloži
uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove,
da je v tekočem študijskem letu vpisan v študijski program,
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4.1.4. kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot
poskusni študent v skladu z določili tretjega
odstavka 3. točke tega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove, da je sprejet ali vpisan s statusom
poskusnega študenta; iz potrdila morajo biti
razvidne obveznosti, ki jih mora kandidat
opraviti za prehod na doktorski študij, rok,
v katerem mora te obveznosti opraviti ter
potrditev, da bo študent po opravljenem prehodu retroaktivno vpisan na doktorski študij
za celoten čas trajanja statusa poskusnega
študenta,
4.1.5. kandidat, ki se prijavlja za štipendijo skladno s predzadnjim odstavkom
3. točke tega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove, da
je sprejet ali vpisan na tak študij; iz potrdila
mora biti razvidno trajanje posamezne ravni
in obveznosti, ki jih mora kandidat izpolniti
za prehod med obema ravnema, ter da kandidat študija ne bo zaključil po prvi ravni,
4.2. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in
trajanju študija, datumih posameznega študijskega leta ter datumu, do katerega mora
študent izpolniti študijske obveznosti programa (zaključek izpitov, oddaja naloge, zagovor ali druge obveznosti, ki jih mora študent uspešno opraviti za pridobitev stopnje
izobrazbe po tem programu), predmetnik
z opisom temeljnih in obveznih predmetov
za celotni študijski program ter vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil
oziroma jih namerava izbrati, za vsa študijska leta programa; v primeru raziskovalnega
študija brez predmetov, kandidat odda celotno zahtevano dokumentacijo iz te točke,
razen predmetnika, namesto katerega mora
oddati povzetek odobrenega raziskovalnega
dela,
4.3. uradno potrdilo o višini letne šolnine,
ki se glasi na ime kandidata in ga izda tuja
izobraževalna ustanova, oziroma potrdilo,
da kandidatu šolnine ni potrebno plačati; če
potrdilo vsebuje tudi druge stroške, morajo
biti ti navedeni ločeno od zneska šolnine,
4.4. spričevalo zadnje v celoti zaključene
ravni izobraževanja,
4.5. uradno potrdilo izobraževalne ustanove o uspehu in sicer o vseh ocenah dodiplomskega študija, doseženih do 31. 12.
2010, vključno z oceno diplome, če je ta
ocenjevana in je kandidat študij do tega datuma že zaključil; izjemoma lahko kandidat
uspeh izkazuje s srednješolskim uspehom
vseh letnikov ter zaključnega oziroma maturitetnega izpita, če je ta izpit že opravil, in
sicer izključno v naslednjih primerih:
– če kandidat na dodiplomskem študiju
nima obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, pri čemer mora o tem predložiti dokazilo visokošolske izobraževalne ustanove,
– če je kandidat na dodiplomskem študiju
dosegel manj kot 4 številčne ocene,
– če kandidat še nikoli ni bil vpisan na
dodiplomski študij.
Če kandidat dodiplomskega študija do
31. 12. 2010 še ni zaključil, mora biti potrdilo
izobraževalne ustanove o vseh ocenah dodiplomskega študija izdano v letu 2011;
4.6. če je potrdilo o doseženih ocenah iz
točke 4.5. tega odstavka izdala tuja izobraževalna ustanova, mora kandidat predložiti
tudi uradno potrdilo te ustanove o načinu
ocenjevanja, na katerem ta navede vse
možne ocene, vse pozitivne ocene in navede razpon posamezne ocene, če ta ni
linearen,
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4.7. izpis osebne bibliografije iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih
člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni
konferenci s predavanjem, objavi posterja
ali druge obliko aktivne udeležbe, vpisane
v COBISS najkasneje do 30. 4. 2011,
4.8. dokazila o sofinanciranju šolnine
s strani drugih pravnih oseb (pogodbo o sofinanciranju šolnine ali drug ustrezen dokument),
4.9. če kandidat uveljavlja pravico do dodatka k štipendiji za posebne potrebe, mora
priložiti dokončno odločbo, s katero mu je
priznana invalidnost oziroma telesna okvara
na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka razen dokazila iz točke 4.5. so lahko kopije,
vendar si javni sklad pridržuje pravico zahtevati original, pri čemer elektronsko izdani
dokumenti veljajo kot kopije.
Oddanih originalov ali overjenih prepisov
javni sklad ne vrača.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je petinosemdeset (85).
5.1. Področje izobraževanja – 25 točk
Področje izobraževanja se točkuje glede
na KLASIUS-P, v katero sklad uvrsti izobraževalni program, pri čemer so v posamezno navedeno kategorijo vključene vse
njene podkategorije:
Kategorija KLASIUS-P
4 Naravoslovje, matematika in
računalništvo
52 Tehnika
582 Gradbeništvo
72 Zdravstvo
85 Varstvo okolja
vsa druga področja po KLASIUS-P

število
točk

25 točk

0 točk

Interdisciplinarne študijske programe ter
študijske programe s področij, ki niso izrecno opredeljena v KLASIUS-P, javni sklad
uvrsti v posamezno področje KLASIUS-P
na podlagi predloženih dokazil iz točke 4.2.
ter drugih javno dostopnih informacij o programu.
Pri interdisciplinarnih programih se za
točkovanje upošteva najprej tisto področje,
ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število
kreditov, število ur ali število predmetov, po
potrebi pa tudi namen študija, glede na področje dela po zaključenem izobraževanju,
za katerega program primarno izobražuje.
Če so področja enakomerno zastopana, se
upošteva tisto področje, ki je ugodnejše za
kandidata.
5.2. Objave – 30 točk
Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji se točkuje
s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji v soavtorstvu se
točkuje z 10 točkami, aktivna udeležba na
znanstveni konferenci (predavanje, objava
posterja, objava v zborniku, ipd.) se točkuje
s 3 točkami. Najvišje možno skupno število
točk po tem merilu znaša 30 točk.

Za točkovanje se bodo upoštevale samo
objave, ki bodo do vključno 30. 4. 2011
vpisane v bazo COBISS in niso rezultat
študijskih obveznosti kandidata, za katere bo kandidat ob prijavi predložil izpis iz
baze COBISS. Iz izpisa COBISS mora biti
razvidno, da gre za znanstveni prispevek
oziroma udeležbo na znanstveni konferenci
oziroma mora biti prispevek kategoriziran
kot znanstveni.
Če kandidat ob prijavi ne bo predložil
ustreznega izpisa iz COBISS, se upošteva,
da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če kandidat predloži izpis iz COBISS
in vpisani prispevki niso kategorizirani, se
upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po
tem merilu. Če bo kandidat predložil druga
dokazila o dosežkih (fotokopije ali originali
objav) brez izpisa iz COBISS, se upošteva,
da te objave niso vnesene v COBISS in da
kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu.
5.3. Uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,6 − 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,6 do
8,0 − 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,0 do
8,8 − 20 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,8 do
9,5 − 25 točk, in
– povprečna ocena od vključno 9,5 do
vključno 10 − 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene potrdila iz 4.5
točke tega razpisa, razen če ustanova izrecno ne navede drugače na potrdilu iz 4.6
točke tega razpisa. Povprečna ocena se
izračuna na 4 decimalna mesta.
Pri ocenah, doseženih na ustanovah
v tujini, ter ocenah na srednješolski ravni
v Sloveniji, se vsaka ocena najprej pretvori
v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja,
na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Komisija postopek vodi
v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji
poslovanja. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija
ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni
razpis, ter določila prednostni seznam teh
kandidatov, kjer bo te kandidate razvrstila po
vrstnem redu glede na prejeto višino točk, in
sicer od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Na prednostni seznam se lahko uvrstijo le kandidati, katerih
vloge bodo ocenjene z vsaj 20 točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa in
se bodo uvrstili na prednostni seznam, izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje
število točk, do porabe razpisanih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat, ki se
prijavlja za študij za področje naravoslovja,
tehnike ali medicine, ki se vpisuje na višjo
raven izobraževanja ali ki ima višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. Vsako naslednje
merilo se uporabi le, če po predhodnem merilu ni bilo možno razvrstiti kandidatov.
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7. Odločanje in pogodbeno razmerje
Javni sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe ter predložitvi morebitnih z odločbo predvidenih dokazil s strani kandidata,
javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije
se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe
o štipendiranju.
Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem
roku. Po zaključenih študijskih obveznostih
programa se mora štipendist zaposliti pri
delodajalcu s sedežem oziroma stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ali se
samozaposliti.
Štipendist mora biti zaposlen ali samozaposlen za polni delovni čas vsaj toliko let,
kolikor študijskih let je prejemal štipendijo,
pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem navedenem obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu.
Če štipendist sklene delovno razmerje
za čas, ki je krajši od polnega delovnega
časa, se trajanje zaposlitve preračuna na
polni delovni čas.
Podrobneje je štipendijsko razmerje določeno s pogodbo o štipendiranju ter Splošnimi pogoji poslovanja.
8. Dostopnost dokumentacije: besedilo
javnega razpisa, prijavnico, obrazec z izjavo
in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na
spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22
(6. nadstropje), 1000 Ljubljana, v poslovnem
času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek
med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro
ter v petek med 9. in 14. uro pri Sabini Mikuletič ali Doris Sattler.
9. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, mora pred
odhodom javnemu skladu predložiti originalno pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 105. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo
prijav, ki je petek, 6. maj 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
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Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega sklada, www.sklad-kadri.si,
osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri:
– Sabini Mikuletič, e-pošta: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-50, ali
– Doris Sattler, e-pošta: doris.sattler@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-7421/10
Slovenski regionalno razvojni sklad (v
nadaljevanju: Sklad) na podlagi 23. člena
Ustanovitvenega akta Sklada z dne 23. 7.
2009 objavlja
javni razpis
za izbor partnerske banke
za opravljanje finančnih storitev
po pooblastilu v letih
2011, 2012, 2013 in 2014
1. Naročnik javnega razpisa: Slovenski
regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.
2. Predmet razpisa: zbiranje ponudb za
opravljanje finančnih storitev po pooblastilu
v letih 2011, 2012, 2013 in 2014. Sklad bo
razdeljeval regionalne spodbude v sledečih
ocenjenih vrednostih: v letu 2011 v višini 25
mio. EUR, v letu 2012 v višini 21 mio. EUR,
v letu 2013 v višini 21 mio. EUR in v letu
2014 v višini 20 mio. EUR. Razdelitev spodbud se opravlja v obliki dolgoročnih posojil in
v obliki nepovratnih sredstev.
3. Vir: Zavezanci za plačilo storitev so
upravičenci do spodbud Sklada, in sicer
v ocenjeni vrednosti 240.000 EUR.
4. Vsebina ponudbe: Predlogi ponudb
morajo biti podani na ustreznih obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na spletnih straneh Sklada, http://www.
regionalnisklad.si/.
5. Vsebina razpisne dokumentacije obsega:
– Povabilo k oddaji ponudbe (Priloga
A),
– Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe z merili za ocenjevanje ponudb (Priloga B),
– Obrazec ponudbe (Priloga C),
– Zahtevani dokumenti, potrdila in izjave
za ocenjevanje usposobljenosti in sposobnosti z navodili ponudnikom, so sestavina
(Priloga B in Priloga C),
– Obrazec izjave, da ponudnik sprejema
pogoje razpisne dokumentacije (sestavina
Priloge C),
– Osnutek Pogodbe o opravljanju finančnih storitev po pooblastilu (Priloga
D), Osnutek elementov posojilnih razmerij z obrazcem o črpanju odobrenih sredstev, z zapisnikom o prevzemu posojilne
dokumentacije in obrazcem ustreznosti zavarovanja (Priloga D1), Osnutek dogovora
o izterjavi s tehnično specifikacijo in izjavo
o zagotavljanju podatkov v skladu s tehnično specifikacijo (Priloga D2), Izjava o zagotavljanju bonitetnih ocen posojilojemalcev
– opcijsko (Priloga D3),
– Sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije (Priloga E).
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6. Merila za ocenjevanje ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok in način prijave: Rok za oddajo
ponudb je do vključno 7. 1. 2011, za oddajo
ponudb velja poštni žig na oddani priporočeni pošiljki. Ponudbo je mogoče oddati
tudi osebno na sedežu Sklada, do 16. ure.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici. Opremljena in označena mora biti
tako, da je:
– na sprednji strani vidna oznaka »Ne
odpiraj – Ponudba«, z navedbo predmeta
javnega razpisa;
– na hrbtni strani navedeno ime in polni
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: javno in bo potekalo na sedežu Sklada, dne 12. 1. 2011, ob
12. uri. Ponudniki bodo o rezultatu razpisa
obveščeni po sprejemu odločitve o izboru
partnerske banke.
9. Dodatne informacije: kontaktna oseba na Skladu je mag. Benjamin Vrankar,
vodja finančnega sektorja, dosegljiv na
tel. 01/836-19-53 in e-naslovu: benjamin.vrankar@rdf-sklad.si.
Slovenski regionalno razvojni sklad,
Ribnica
Št. 54/10
Ob-7390/10
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Uradni list RS, št. 29/06), objavlja Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja
strokovna šola
javni razpis
za pridobitev naziva predavatelj
višje strokovne šole
za naslednje predmete:
Program Oblikovanje materialov: Orodja,
programska in strojna oprema, Tehnologija,
Mehanika s strojnimi elementi.
Program Fotografija: Tehnološki sistemi,
Reportažna fotografija, Razvoj fotoreportaže in množičnih medijev.
V skladu z 92., 96. in 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03),
s 33. členom Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in
s Pravilnikom o postopku za imenovanje
v naziv predavatelja višje šole (Uradni list
RS, št. 29/06) bo naziv podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za posamezen predmet v skladu s Pravilnikom
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev
višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu
višjega strokovnega izobraževanja Oblikovanje materialov (Uradni list RS, št. 65/08)
oziroma Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in
drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja Fotografija (Uradni list RS,
št. 65/08) in Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list
RS, št. 1/09).
Kandidati morajo prijavo na razpis, življenjepis, izpolnjen obrazec Izjava (obrazec 1;
objavljen na spletni strani MŠŠ) in overjena
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev
poslati v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS, na naslov: Šolski center Srečka
Kosovela Sežana, Višja strokovna šola, Kraška ulica 2, 6210 Sežana.
Kandidati bodo o podelitvi naziva obveščeni v 15 dneh po prejemu sklepa Stro-
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kovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraževanje.
Šolski center Srečka Kosovela Sežana,
Višja strokovna šola
Ob-7482/10
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2011, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/10,
dne 29. 10. 2010, se z dnem 24. 12. 2010
zapira na področju vseh območnih služb in
centralne službe zavoda RS za zaposlovanje, zaradi razdelitve vseh razpoložljivih
sredstev za leto 2011.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje«
Št. 344-1/2010-4
Ob-7368/10
Občina Mirna Peč na podlagi Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10,
51/10, 54/10), Statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) in
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 81/04) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju
Občine Mirna Peč
1. Podatki o naročniku / koncedentu:
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
tel. 07/393-61-00, telefaks: 07/393-61-07,
matična številka: 1357816000, ID za
DDV: SI 57621594, transakcijski račun:
01370-0100015628.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 81/04).
3. Predmet javnega razpisa:
Dejavnost, ki je predmet javne službe
obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske
pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma
prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom
o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07) (v
nadaljevanju: zakon) ter pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni
list RS, št. 45/00, 78/04) (v nadaljevanju:
pravilnik).
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Mirna
Peč.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva
podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo
podaljšanja. Koncesijsko obdobje začne teči
z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik
zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije in javnega razpisa,
– da ima poravnane davke in prispevke,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– na 800 registriranih psov v občini mora
imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo,
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje pogoje določeni z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih
za zavetišča za zapuščene živali.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne
službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja: izmed
prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali
pogoje iz razpisa, se izbere cenovno najugodnejši.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se
financira iz proračuna Občine Mirna Peč,
v skladu s potrjenim izvedbenim programom
varstva zapuščenih živali.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost
prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do
19. 1. 2011, do 12. ure, prispe po pošti oziroma je osebno oddana na Občino Mirna Peč,
Trg 2, 8216 Mirna Peč.
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj
izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni
program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali);
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za
celotno oskrbo zapuščenih živali);
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje
storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije
za izvajanje storitev zdravstvenega varstva
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
– potrdilo pristojnega organa, da ima
imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja
proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj
lahko povzroči tretji osebi oziroma občini
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

11. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 19. 1. 2011, do
12. ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo
upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno
dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Mirna Peč, Trg2,
8216 Mirna Peč. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 1. 2011,
ob 13.30, v sejni sobi Občine Mirna Peč.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnost pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevali razpisnih kriterijev, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji
morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in
druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh
po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja
koncedent odloči z upravno odločbo zoper
katero je dovoljena pritožba o kateri odloči
župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je
mogoče začeti upravni spor.
13. Informacije in razpisna dokumentacija: informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo dobite na Občini Mirna Peč, Trg
2, ali po tel. 07/393-61-05 (Sonja Klemenc
Križan) ali elektronskem naslovu sonja.klemenc@siol.net.
Občina Mirna Peč
Št. 478-207/2009
Ob-7369/10
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 86/10), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09),
Sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi o 1. spremembi in dopolnitvi Sklepa
letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim
premoženjem Občine Zagorje ob Savi za
leto 2010, ki ga je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi kot sestavni del 1. rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi
za leto 2010 sprejel dne 22. 3. 2010, pod
št. 410-134/2009, in na podlagi Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine št. 478-207/2009 z dne 8. 12.
2010, ki ga je sprejel župan, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
Stavbna zemljišča, parc. št. 327/8, travnik, v izmeri 435 m2, parc. št. 405/23, travnik,
v izmeri 466 m2 in parc. št. 1893/21, travnik,
v izmeri 361 m2, vse k.o. Zagorje-mesto, za
izhodiščno ceno 46.996,88 EUR.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Občina Zagorje ob Savi navedene nepremičnine prodaja le kot celoto, morebitne
ponudbe le za posamezne parcele ne bodo
upoštevane in bodo izločene iz obravnave.
Na nepremičninah, ki so predmet prodaje,
se nahajajo obstoječe rekreacijske površi-
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ne, ki jih je kupec dolžan na lastne stroške
prestaviti in urediti skladno s pogoji tega
razpisa in pogodbo.
V izhodiščno ceno ni vključen ustrezen
davek in ostali stroški izvedbe kupoprodajne
pogodbe v Zemljiški knjigi. Davek in stroške
izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec. V izhodiščno ceno tudi niso vključene
kakršnekoli druge javne dajatve za posege
v prostor, ki v celoti bremenijo kupca oziroma investitorja.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno
dne 4. 1. 2011 plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnin.
Varščino je potrebno vplačati na račun
proračuna občine, št. 01342-0100018358,
ki je odprt pri UJP Ljubljana in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil v roku, neuspelim pa vrnjena brez
obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Uspeli ponudnik – kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
oziroma nakupu nepremičnine je 15 dni po
odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, se mu lahko podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec
zadrži njegovo varščino.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega
roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo
kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži že vplačano varščino kot pogodbeno
kazen za razvezo pogodbe.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po
prejemu celotne kupnine in izpolnitvi vseh
pogojev iz tega razpisa in sklenjene pogodbe.
5. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki
je podal takšno ponudbo, pa bo o izločitvi
obveščen.
Ponudnik lahko svojo že oddano ponudbo dopolni le do datuma odpiranja ponudb.
Dopolnitev ali spremembo svoje ponudbe
vloži na enak način kot osnovno ponudbo,
s tem, da na ovojnici označi: »Ne odpiraj –
ponudba na javni razpis – zemljišča na območju KS Franc Farčnik – dopolnitev/sprememba«.
Ponudba mora veljati še 30 dni po datumu odpiranja ponudb.
6. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki
je na voljo brezplačno, vsak delovni dan,
med 8. in 12. uro, na Oddelku za splošne
zadeve občinske uprave Občine Zagorje
ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela
obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.

Št.

7. Ker se na nepremičninah, ki so predmet prodaje, v naravi sedaj nahajajo rekreacijske površine za potrebe krajanov KS
Franc Farčnik, se ponudnik s ponudbo zavezuje, da bo v roku 6 mesecev po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe oziroma najkasneje
do dne 30. 6. 2011 na nadomestni lokaciji na lastne stroške vzpostavil otroško igrišče in športno igrišče v asfaltni izvedbi in
ga predal v last in posest Občini Zagorje
ob Savi. Nadomestno lokacijo zagotavlja
Občina Zagorje ob Savi neposredno ob zemljišču, ki je predmet prodaje, in sicer na
parc. št. 405/22 in parc. št. 1893/20, k.o.
Zagorje - mesto.
Na omenjeni nadomestni lokaciji je izbrani ponudnik dolžan urediti in asfaltirati
športno igrišče najmanj v površini oziroma
obsegu in izvedbi, kot je sedaj na zemljišču,
ki je predmet prodaje, in urediti otroško igrišče najmanj v sedanji površini in izvedbi,
s prestavitvijo obstoječih uporabnih igral oziroma dotrajana igrala nadomestiti z novimi.
Športno igrišče je ponudnik dolžan urediti po
idejnih zasnovah, ki jih predhodno uskladi
z Občino Zagorje ob Savi.
V zavarovanje teh obveznosti ponudnik predloži menico z menično izjavo
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
(OBR-4), v višini 10.000,00 EUR. Menica
z menično izjavo za resnost ponudbe mora
veljati do 30. 6. 2011.
Priloženi OBR-4- ponudnik v celoti izpolni, datira, žigosa in podpiše.
Podrobnosti iz te točke so razvidne iz pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in jo ponudnik parafirano in izpolnjeno
priloži k ponudbi.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo.
Da se bo ponudba štela kot popolna, mora
kumulativno vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega
registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne
osebe ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni,
od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za
DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno
osebo in s.p.),
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene,
– parafiran in izpolnjen vzorec pogodbe
(OBR-3),
– menico z menično izjavo (OBR-4),
– idejno zasnovo oziroma skico prestavitve rekreacijskih površin.
Nepopolne ponudbe se bodo obravnavale v skladu s točko III.5. tega razpisa in bodo
izločene iz obravnave.
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno
razpisanih nepremičnin.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 1.000,00 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo- najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Če so na odpiranju
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prisotni vsi ponudniki, ki so predložili najugodnejše ponudbe, se dražba izvrši takoj
po javnem odpiranju ponudb, v nasprotnem
primeru pa se določi datum dražbe, o katerem se obvestijo vsi ponudniki, ki so oddali
najugodnejše ponudbe.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo (osebno na vložišču občine ali po pošti) v zaprti ovojnici,
najkasneje do dne 6. 1. 2011, do 12. ure, na
naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako:
»Ne odpiraj - Ponudba na javni razpis zemljišča na območju KS Franc Farčnik«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele oziroma bodo vročene do prej navedenega datuma in ure. Nepravočasne in
nepravilno označene ponudbe se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne
6. 1. 2011, ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in v primeru dražbe pisna pooblastila
za izvedbo dražbe med več najugodnejšimi
ponudniki.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi,
vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-02 ali
565-57-14.
Besedilo javne ponudbe je objavljeno
tudi na spletni strani Občine Zagorje ob
Savi, http://www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 2010/000256
Ob-7370/10
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni
list RS, št. 38/10) v povezavi z Zakonom
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US in 17/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
v Občini Hrpelje - Kozina
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina
leži na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Predmet sofinanciranja so naslednji
ukrepi:
1) Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna
in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdr-
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ževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava
pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic,
solnic in umetnih dupel.
2) Biotehnični ukrepi, kot so:
– krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3) Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti
naprav za preprečitev in omejevanje izgub
divjadi na leglih in gnezdih,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet
divjadi.
4) Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim
okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati
v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se nahaja na območju
občine,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora z verodostojnimi listinami
dokazati, da je v letu 2010 izvajal aktivnosti
na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet sofinanciranja. Vlagatelji, ki izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev glede
na lovno površino lovišča, ki leži v občini.
V primeru, da se sredstva koncesijske
dajatve ne porabijo, se ostanek sredstev
sorazmerno porazdeli med izbrane upravičene vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev znaša
1.618,00 EUR.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– obrazce (prijava na razpis in izjava
o izpolnjevanju pogojev).
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
do zaključka tega javnega razpisa, to je do
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5. 1. 2011, na spletnih straneh Občine Hrpelje - Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si).
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška
cesta 14, 6240 Kozina in sicer najkasneje
do vključno 5. 1. 2011 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana
v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine
Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina, v roku sedmih dni od dneva
zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani občine ali pa v času uradnih v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Hrpelje - Kozina ali po tel. 05/680-01-50
– kontaktna oseba Robert Kastelic.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 352-0010/2010-6
Ob-7386/10
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo zasedenega neprofitnega
stanovanja
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje:
1) Zasedeno neprofitno stanovanje,
v Divači, na naslovu, ulica Albina Dujca 4,
št. dela stavbe 9, z neto tlorisno površino
35,40 m2. Stanovanje se nahaja v 2. nadstropju, večstanovanjskega objekta. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima
z Občino Divača sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas.
Izklicna cena: 28.000,00 EUR (brez davka).
IV. Ogled nepremičnin: interesenti za
nakup si lahko stanovanja ogledajo po dogovoru.
V. Pogoji prodaje:
1) Nepremičnina se prodaja v celoti po
sistemu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Stanovanje
zemljiškoknjižno ni urejeno, kar bo moral na
lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Vpis
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiško knjigo bo možen po vzpostavitvi
etažne lastnine.

2) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku (najvišja ponujena cena).
Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik), bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev
kupoprodajne pogodbe, pod enakimi pogoji
kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da
najemnik uveljavlja predkupno pravico, če
vplača varščino in poda ponudbo za nakup
nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi.
3) Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec.
Kupec (najugodnejši ponudnik) je dolžan
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni
po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne
sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem
roku se smatra, da je odstopil od sklenitve
pravnega posla in vplačana varščina zapade
v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim
najugodnejšim ponudnikom. Kupec plača
kupnino v roku 30 dni po prejetju računa, ki
ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi
pogodbe. Kupnina se plača na podračun
Občine Divača, št. 01219-0100006052, voden pri Banki Slovenije. Položena varščina
se všteje v kupnino. Original pogodba se
kupcu izroči po plačilu celotne kupnine in
pripadajočih stroškov.
4) Po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov nepremičnina preide v last in posest kupca s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb:
1) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene stanovanja, na podračun
Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic
00 4780010, voden pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine«, do vključno dneva zaključka zbiranja ponudb. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po izboru.
2) Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko - fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
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– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek
1) Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, do vključno ponedeljka, 31. januarja
2011, do 12. ure. Na sprednji strani kuverte
mora biti navedeno: »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup stanovanja na ul. Albina Dujca 4«. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
2) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3) Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po
izbiri.
5) Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača,
tel. 05/731-09-30, v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 478-0049/2010-2
Ob-7387/10
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
a) parcela, št. 511/55, k.o. Divača,
gozd, v izmeri 480 m2, in travnik, v izmeri
204 m2, vpisana v vložek 624, k.o. Divača. Izhodiščna cena znaša 55.300,00 EUR
(81,00 EUR/ m2) brez DDV.
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača in je namenjena za
individualno stanovanjsko gradnjo.
b) parcela, št. 512/23, travnik, v izmeri
754 m2, vpisana v vložek 818, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 35.000,00 EUR
brez DDV.
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača.
III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena.
IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb
1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno«. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi z zemljiščem.
2. Izhodiščna cena je določena na
podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna
cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov.
Predpisane davčne dajatve, stroški ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo
kupca.
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3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% izhodiščne cene na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic 00
4780049, voden pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
4. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnin za katero daje
ponudbo;
– višino ponujene cene, brez davščin,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene;
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe);
– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega organa (samostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponudnika;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma predložitve ponudbe (velja le za
pravno osebo ali s.p.);
– pooblastilo overjeno pri notarju,
v primeru da se ponudba da po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije,
izločeni iz postopka.
5. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do vključno ponedeljka,
31. januarja 2011, do 12. ure. Ponudbe se
oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali priporočeno, po pošti, na naslov: Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup parcele št. _______«.
7. Najugodnejši ponudnik je dolžan
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni
po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne
sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina
zapade v korist Občine Divača. V takem
primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
8. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 15 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052,
voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
9. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, ustavi. Dolžan
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

105 / 24. 12. 2010 /

Stran

3173

V. Informacije
Podrobnejše informacije o predmetih
prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača,
tel. 05/731-09-30, v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 024-82/2010-1
Ob-7425/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS 0809 in 61/08, in 99/09 – ZIPRS
1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljub
ljana
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih
projektov/programov v MOL
za leto 2011 in/ali za leta
od 2011 do 2013 s področja
preprečevanja zasvojenosti
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov/programov (v nadaljevanju: programi) na področju preprečevanja
zasvojenosti, ki jih bo v letu 2011 in/ali za
leta 2011 do 2013 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so navedeni
v okviru naslednjih področij in sklopov:
Programi vzgojni cilji
1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah
1.1. Programi, namenjeni oblikovanju in
ohranjanju zdravega načina življenja
1.2. Programi za razvoj in promocijo
medvrstniške pomoči in mediacije
1.3. Programi za razvoj in promocijo prostovoljstva
1.4. Programi za izvajanje prostočasnih
dejavnosti, ki jih izvajajo upokojeni pedagoški delavci ali invalidi
1.5. Programi preprečevanja nastanka in
obvladovanja nasilja v vrtcih in šolah
1.6. Programi tehnik in strategij za preprečevanje nastanka zasvojenosti in motenj
hranjenja
1.7. Programi učenja sprostitvenih tehnik
in učnih strategij za boljše obvladovanje šolskih dejavnosti
2. Sklop B – Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo
2.1. Programi, namenjeni otrokom in
mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni proces, z učnimi težavami, šolsko neuspešnostjo in težavami v psihosocialnem
prilagajanju
2.2. Programi, namenjeni mladostnikom,
ki so vključeni v izobraževalni proces ali so
iz njega izstopili in imajo že težave z zasvojenostjo
Programi šole za starševstvo
3. Sklop C – Programi za izobraževanje
in usposabljanje staršev
3.1. Programi, namenjeni oblikovanju in
ohranjanju zdravega načina življenja, ki se
lahko izvajajo v javnih zavodih MOL ali izven
njih, kot samostojni programi ali kot sestavni
deli drugih sorodnih programov
3.2. Preventivni programi z vzgojno-izobraževalnimi vsebinami s poudarkom na
preprečevanju nastanka zasvojenosti in/ali
motenj hranjenja, ki se izvajajo v javnih zavodih MOL ali izven njih
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3.3. Programi, ki so organizirani v obliki
skupin za samopomoč, klubov, društev, organiziranih rejniških ali posvojiteljskih skupin ter skupin bodočih staršev, ki se izvajajo
v javnih zavodih MOL ali izven njih
3.4. Programi »Svetovalnih telefonov«
na področju preprečevanja nastanka zasvojenosti
3.5. Programi »Medijska izvajanja« –
promocija zdravega načina življenja preko
televizije, radia ali interneta
3.6. Programi mediacije za starše – reševanje konfliktov z otroki in med sorojenci
ter programi prepoznavanja in preprečevanja nasilja
4. Sklop D – Programi za izobraževanje
in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja
in s težavami z zasvojenostjo
4.1. Programi svetovanja staršem in drugim pomembnim osebam v otrokovem/mladostnikovem socialnem okolju pri rizičnih in
posebej ogroženih otrocih in mladostnikih,
ki so vključeni v izobraževalni proces, ali so
iz njega izstopili
4.2. Programi, namenjeni staršem otrok
ali mladostnikov, ki že imajo težave na področju nekemičnih ali kemičnih zasvojenosti
Programi za izobraževanje pedagoških
in drugih delavcev v vrtcih in šolah
5. Sklop E – Programi za izobraževanje
in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah
5.1. Programi, namenjeni oblikovanju in
ohranjanju zdravega načina življenja za pedagoške in druge delavce v vrtcu ali šoli
5.2. Programi usposabljanja zunanjih sodelavcev – upokojenih pedagoških delavcev
– v vrtcih in šolah, ki so usmerjeni v izvajanje preventivnih dejavnosti na področju
različnih zasvojenosti
5.3. Programi prepoznavanja in preprečevanja nasilja v vrtcih in šolah, ki so namenjeni za celotne kolektive
5.4. Programi usposabljanja mentorjev
za preventivno delo z učenci
5.5. Programi mediacije, ki so namenjeni
za celotne kolektive
5.6. Programi izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev oziroma učiteljev za različne oblike preventivnega dela na področju
različnih zasvojenosti
Preventivni medgeneracijski projekti in
intervencije
6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanje z namenom preprečevanja
zasvojenosti
6.1. Programi, ki se izvajajo po medgeneracijskem načelu in so namenjeni preprečevanju nastanka zasvojenosti
6.2. Programi, ki se izvajajo po medgeneracijskem načelu in so namenjeni pomoči
otrokom ali mladostnikom, ki so vključeni
v izobraževalni proces, z učnimi težavami,
šolsko neuspešnostjo in težavami v psihosocialnem prilagajanju
6.3. Programi, ki se izvajajo po medgeneracijskem načelu in so namenjeni pomoči
otrokom ali mladostnikom, ki so vključeni
v izobraževalni proces ali so iz njega izstopili in imajo že težave z zasvojenostjo
6.4. Programi, ki se izvajajo po medgeneracijskem načelu in so namenjeni intervencijskemu reševanju problemov, ki nastanejo
v vrtcih ali šolah na področju medsebojnih
odnosov.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
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1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
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.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
1. prijavljajo program, katerega vsebina
je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije
2. vlagatelji s statusom javnega zavoda
lahko kandidirajo na naslednja razpisna področja: Sklop A.: 1.1., 1.2, 1.5., 1.6. in 1.7
Sklop B.: 2.1;
Sklop C.: 3.1., 3.2, 3.3.,3.4.
Sklop D.: 4.1.
Sklop F.: 6.1, 6.2, 6.4.
in pod pogojem, da izvajajo preventivne
programe, ki so namenjeni izključno osnovni
in posebni preventivi na področju različnih
vrst zasvojenosti, za katere nimajo zagotovljenih javnih finančnih sredstev
3. izvajajo prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo
na območju MOL
4. vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2011 in/ali za leta od 2011 do
2013
5. vlagatelji niso upravičeni kandidirati
na javnem razpisu s programi, za katere
sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL
v letu 2011 še teče
6. njihovi cilji in vrednote služijo v javnem
življenju v dobrobit posameznih skupin ali
družbe kot celote
7. prijavitelj, ki bo pod različnimi sklopi
prijavil vsebinsko enak program, bo z vsemi
prijavami izločen iz obravnave
1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
a) Veljajo za vse sklope:
1. Vsebina prijavljenega programa mora
biti skladna z namenom in vsebino sklopa,
na katerega se prijavlja vlagatelj.
2. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe
v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti
soglasja teh javnih zavodov.
Soglasje mora biti overjeno s podpisom
odgovorne osebe in žigom javnega zavoda
ter se mora glasiti izključno na prijavljeni
program.
Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni datumi izvajanja programa oziroma natančni časovni obseg njegovega trajanja in
sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda, če je to potrebno.
3. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe,
pri katerih sodelujejo prostovoljci in se izvajajo v javnih zavodih, morajo pisno predložiti
način vključevanja prostovoljcev v program
in njihove aktivnosti v programu; kratko vsebino usposabljanja prostovoljcev in kompetence, ki so jih s tem pridobili; predložiti pa
morajo tudi osnovne podatke o izvajalcu
usposabljanja prostovoljcev in njegove strokovne reference.
4. Vlagatelji ne morejo kandidirati s programi, katerih dejavnosti izhajajo s področja
športa, organizacije taborov in kulture.
5. En vlagatelj lahko v okviru sklopov od
A do F prijavi največ tri programe.
6. Program mora biti izveden med 1. 1.
2011 in 31. 12. 2011 (enoletni) oziroma med

1. 1. 2011 in 31. 12. 2012 (dvoletni) oziroma
med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2013 (triletni).
b) Velja za sklop C
1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v sklopu
C pod 3.1., 3.2., 3.3. in 3.6. lahko predvidijo
do največ 10 srečanj za 1 skupino staršev
v koledarskem letu. Priprava in izvedba 1
srečanja ne sme presegati trajanja 3 šolskih ur.
2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 3.4.,
lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od
2 do 10 ur svetovanja preko telefona tedensko.
3. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 3.5.,
lahko predvidijo do največ 6 oddaj letno, ki
morajo biti kontaktne – preko televizije/radia, katerih vsebina se mora nanašati na
preprečevanje zasvojenosti. Za ponudnika
internetnih storitev velja pogoj, da mora biti
internetna vsebina kontaktna in omejena na
1 tematski sklop, ki je namenjen izključno
preprečevanju zasvojenosti.
4. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod
3.6., lahko predvidijo do največ 5 srečanj
družinske mediacije za 1 družino, ki se izvaja v javnem zavodu. Pogoj za vključitev
je predhodna udeležba staršev v enem izmed programov sklopa C ali D.
c) velja za sklop D
Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 4.1. in
4.2. lahko predvidijo do največ 12 srečanj
za 1 skupino staršev. Priprava in izvedba
1 srečanja ne sme presegati trajanja 3 šolskih ur.
d) Velja za sklop E:
1. Preventivni programi za izobraževanje
in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah smejo trajati najmanj 8
ur in največ 24 ur.
2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v okviru
tega sklopa, ne morejo biti hkrati tudi uporabniki teh izobraževanj.
3. Če cena presega z merili določeno
vrednost, mora vlagatelj predložiti izjavo
šole, da bo prevzela plačilo razlike v ceni.
e) Velja za sklop F:
1. Vlagatelji morajo zagotoviti program,
ki medgeneracijsko povezuje udeležence
(otroke in/ali mladostnike, njihove starše,
vzgojitelje/učitelje).
IV. Merila za izbor programov: merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija
(v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi,
ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje osnovnih in posebnih preventivnih
programov pri različnih vrstah zasvojenosti,
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji programov na področju osnovnih in posebnih preventivnih programov pri
različnih vrstah zasvojenosti za leto 2011,
znaša: 101.855,00 EUR, po posameznih
področjih pa:
1. Programi vzgojni cilji (SKLOP A IN
Sklop B): 43.423,00 EUR
2. Programi šole za starševstvo (Sklop
C IN Sklop D): 28.432,00 EUR
3. Programi za izobraževanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah
(Sklop E): 22.000,00 EUR
4. Preventivni medgeneracijski projekti in
intervencije (Sklop F): 8.000,00 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje programov za leti 2012 in 2013 bo odvisna od
dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev
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v proračunu MOL za financiranje področja
osnovnih in posebnih preventivnih programov pri različnih vrstah zasvojenosti v letih
2012 in 2013 in od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu
ter od ocene pristojne komisije glede projektnega/programskega načrta za posamezno
proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
Pričakovana oziroma predvidena sredstva MOL za sofinanciranje prijavljenega
programa lahko znašajo do največ 80%
vseh predvidenih odhodkov programa (celotne vrednosti programa). Programi prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz
drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež
ali višji znesek od 80% vseh predvidenih
odhodkov programa, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
Vsak posamezni program v sklopu C in
D lahko traja skupaj s pripravo 3 šolske
ure. Urad za preprečevanje zasvojenosti bo
odobril za izvedbo enega srečanja največ
135,00 EUR za javne zavode, za ostale pa
170,00 EUR.
Vsaka posamezna izvedba programa
v sklopu E lahko traja 8, 16 ali 24 ur.
Urad za preprečevanje zasvojenosti bo odobril za 8 urno izvedbo največ
400,00 EUR, za 16 urno izvedbo največ
850,00 EUR in za 24 urno izvedbo največ
1400,00 EUR.
VI. Rok izvedbe programov: dodeljena
sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena
v letu 2011. To velja tudi v primeru, ko bo
MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2011 do 2013.
Z izbranimi izvajalci večletnih programov
bo MOL po letu 2011 za vsako naslednje
leto sklenila pisni dodatek k pogodbi.
VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 1.
2011 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na ovojnici. Na ovojnici morata biti
napisana naziv in naslov vlagatelja.
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za otroke in mladostnike
v vrtcih in šolah«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za otroke in mladostnike
s težavami psihosocialnega prilagajanja in
s težavami z zasvojenostjo«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov, s težavami psihosocialnega prilagajanje in s težavami z zasvojenostjo«
Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah«
Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi medgeneracijskega povezovanja, z namenom preprečevanja zasvojenosti«.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici.
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Posamezni vlagatelj lahko v okviru sklopov od A do F prijavi največ tri programe.
Vlagateljem, ki bodo prijavili več kot tri
programe v okviru sklopov od A do F, bomo
upoštevali v nadaljni obravnavi prve tri prispele vloge (datum in ura žiga).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjena prijava, z vsemi
zahtevanimi podatki, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v razpisnih pogojih pod
III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila tega javnega
razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
preventivnih projektov/programov v MOL za
leto 2011 in/ali za leta od 2011 do 2013 s področja preprečevanja zasvojenosti pričela
26. 1. 2011 in ne bo javno. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji
bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili več
kot tri programe v okviru sklopov od A do F,
in sicer bodo zavrnjene vse vloge, ki bodo
prispele za prvimi tremi, glede na datum in
uro žiga,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
uveljavitve proračuna MOL za leto 2011.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in
prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo

105 / 24. 12. 2010 /

Stran

3175

Razpisna dokumentacija tega javnega
razpisa je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, in
sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro, na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad
za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18
(I. nadstropje, soba št. 102, 103 in 104),
1000 Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– po tel. 306-40-35 in 306-40-53, vsak
delovni dan, med 8. in 11. uro,
– preko e-pošte na naslov: preventiva@ljubljana.si.
Za vse zainteresirane bo dne 12. 1. 2011,
od 15. do 17. ure, organiziran sestanek v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg
1, Ljubljana.
Opomba: V besedilu objave javnega
razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7426/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
ZIPRS 0809 in 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov
in/ali projektov v MOL za leto 2011
in za leta od 2011 do 2013 s področja
mladinskih aktivnosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske
nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih
preventivnih programov za mlade v MOL.
S tem želimo omogočiti mladim v Ljub
ljani možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam povezovanje in
sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.
Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne
in preventivne aktivnosti, ki so namenjene
mladim v Ljubljani. Izvajajo se po metodah
organiziranega neformalnega učenja in se
nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
Mladinske nepridobitne organizacije so
tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti.
Mladi v Ljubljani so osebe med 13. in
30. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo
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ali se zadržujejo na območju Mestne občine
Ljubljana.
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 4 sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste
mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki
enoletnih projektov ali triletnih programov in
so namenjene mladim, ki se izobražujejo,
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju
Mestne občine Ljubljana.
1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti:
Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih
držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih
projektov.
1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL:
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na
enem od dveh vsebinskih razpisanih področij:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi.
1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni
socialno ogroženim otrokom in mladim med
6. in 18. letom starosti v njihovem domačem
okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo
v Ljubljani.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2011 oziroma
za obdobje 2011 do 2013. Vlagatelji niso
upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi
programi in/ali projekti, ki so že financirani iz
sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopih A in B:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06,
91/08, 95/08 in 58/09),
– ustanove na podlagi Zakona o 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, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), razen
Centri za socialno delo, ki se lahko prijavijo
pod sklop D,
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij – skladno s petim odstavkom
21. člena Zakona o političnih strankah (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),
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– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopu C:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08,
58/09) in Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US št. U-I-104/92,
8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07
– ZSPDPO in 109/08), ki pa ne izvajajo
javne službe.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopu D:
Vlagatelji so lahko Centri za socialno
delo na območju MOL, ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO
in 109/08).
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop A:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2011
ne sme presegati 7.000,00 € v okviru posamezne vloge,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2011
ne sme presegati 50% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– lokalna mladinska aktivnost v obliki
enoletnega projekta mora biti izvedena med
1. 1. 2011 in 31. 12. 2011, v obliki triletnega
programa pa najkasneje do 31. 12. 2013,
– posamezen vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi
vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop B:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2011
ne sme presegati 2.000,00 € v okviru posamezne vloge,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev,
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge:
a. mednarodna mladinska aktivnost,
ki se izvaja izven območja Republike Slovenije:

– potni stroški za mlade iz Ljubljane do
mesta izvedbe in nazaj,
– kotizacija za sodelovanje mladih iz
Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti.
b. mednarodna mladinska aktivnost, ki
se izvaja na območju Republike Slovenije:
– stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti,
– stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti.
– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost,
– mednarodna mladinska aktivnost
mora biti izvedena med 1. 1. 2011 in 30. 10.
2011,
– posamezen vlagatelji se lahko prijavi
na ta sklop sofinanciranja z največ dvema
vlogama, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop C:
– vlagatelji se lahko prijavijo z največ eno
vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih
področij mreženja:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi;
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 13. in 30. letom starosti,
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem
vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic,
od tega več kot polovica iz nevladnega in
nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi,
fundacije, ustanove,
– vlagatelji zagotovijo vsaj 20% delež sofinanciranja za izvajanje aktivnosti mreženja
še iz drugih virov,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– obvezna priloga k prijavi je dogovor
o sodelovanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem področju,
– aktivnost mreženja mora biti izvedena
med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2011,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop D:
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 6. in 18. letom starosti,
– program mora biti izveden med 1. 1.
2011 in 31. 12. 2011,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence,
– posamezni vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana
prva vloga pri odpiranju.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila so naslednja: (ne glede na
sklop):
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– finančna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt
in/ali program, ki je prijavljen za večletno
obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2011 do 2013, ga
bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt
in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2011.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
realizaciji projektov in/ali programov za leto
2011, po posameznih razpisnih področjih
znašajo:
Sklop A: 163.736,00 EUR
Sklop B: 28.000,00 EUR
Sklop C: 24.600,00 EUR
Sklop D: 184.000,00 EUR
Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2012 in 2013 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa
za posamezno leto, od višine razpoložljivih
sredstev v proračunu MOL za financiranje
posameznih razpisnih področij v letih 2012
in 2013, od ocene izvajanja dogovorjenega
obsega programa v preteklem letu in od
ocene pristojne strokovne komisije glede
programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena v letu 2011 tudi v primeru,
ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila
večletno pogodbo za leta od 2011 do 2013.
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo
MOL po letu 2011 za vsako nadaljnje leto
sklenila pisni dodatek k pogodbi.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 1.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani
ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna
mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«
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Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje
mladinskih organizacij«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni
preventivni program za mlade«
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 27. 1.
2011.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku
8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale,
da vlogo v roku 3. dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila
točk, potrebnih za sofinanciranje.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh po
uveljavitvi proračuna MOL za leto 2011.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisirazgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer
med 9. uro in 12. uro na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko
vzgojo in izobraževanje, Urad za mladino
(pritličje), Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti:
– tel.
01/306-40-44;
306-40-42;
306-40-47,
– e-pošta: mladina@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v sredo, 12. 1. 2011, ob
13. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7427/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
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– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) in
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana v letu 2011
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za programe razvoja
podeželja na območju MOL za naslednje
vrste pomoči in namene:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka;
1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči;
1.1.1.c) postavitev sadnega nasada;
1.1.1.d) postavitev nasada špargljev.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
1.1.2.a) nakup materiala in opreme za
adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev
izpustov;
1.1.2.b) nakup opreme hlevov;
1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, itd.), razen gnojnih jam in
gnojišč za namene izpolnjevanja standarda
nitratne direktive;
1.1.2.d) postavitev pašnika.
1.2.
Ohranjanje
tradicionalnih
stavb (5. člen Uredbe komisije (ES)
št.1857/2006)
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica
sadja, sušilnica za lan, itd.), če naložba ne
povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti
kmetije.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe
informacijskih poti za potrebe kmetij;
1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti
sadja;
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave
in poljščin (integrirana in eko pridelava);
1.3.4. Razvoj podjetniških idej na podeželju;
1.3.5. Dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju;
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006)
2.1.1.a) Predelava primarnih kmetijskih
in gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave,
žit, mleka, mesa, lesa, itd ...
2.1.1.b) Neposredna prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih
kmetijskih gospodarstev
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006)
2.2.1. Turizem na kmetiji
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2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in
tehnično podporo v kmetijskem sektorju, se
uporabljajo ne glede na to ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz
državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta
z Uredbo (ES) št.1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1)
Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št.1698/2005
ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi
z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES)
št. 1857/2006 se ne sme kumulirati
s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES)
št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči,
določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in
v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana.
Upravičenci lahko za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
ohranjanje tradicionalnih stavb in naložbe
po pravilu de minimis, vložijo vloge za več
namenov, vendar samo eno vlogo za isti namen. Vlogo lahko vložijo tudi za fazno naložbo, ki se bo izvedla v največ treh fazah.
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za posamezne vrste pomoči in
namene izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Upravičenci za naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih
(mikropodjetjih) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s sonaravno pridelavo kmetijskih pro
izvodov (eko, integrirano), ki so usmerjeni
ali se bodo usmerili v prosto rejo živali in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju Mestne občine Ljub
ljana.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom (mikropodjetjem), ki niso podjetja v težavah. Upravičenci
ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom
sklepa o dodelitvi pomoči.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu (mikropodjetju) ne sme preseči 400.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo (podjetje) na območju z omejenimi
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možnostmi. Višina pomoči znaša do 50%
upravičenih naložb (stroškov) na območjih
z omejenimi možnostmi in do 40% upravičenih naložb (stroškov) na drugih območjih,
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih
stroškov na naložbo.
1.2. Upravičenci do dodelitve državnih
pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) leži na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičenci ne smejo
pričeti z investicijo pred prejemom sklepa
o dodelitvi pomoči.
Pomoč se lahko odobri v višini do 60%,
na območjih z omejenimi možnostmi do
75% dejanskih stroškov, ki nastanejo pri
naložbah ali prizadevanjih za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih
stroškov na naložbo.
1.3. Upravičenci do tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
Upravičenci do sofinanciranja storitev
tehnične podpore v kmetijskem sektorju so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Mestne
občine Ljubljana ter njihovi družinski člani.
Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so izvajalci – organizacije, ki
so registrirane za izvajanje tehnične pomoči
na področju kmetijstva. Pomoč se dodeli
do 100% stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne
smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki
se ukvarjajo z dopolnilnimi in nekmetijskimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli mikropodjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni
dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto
znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali
drugih dajatev. Bruto intenzivnost ne sme
presegati 50% upravičenih stroškov, oziroma ne več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšna kumulacija
povzročila intenzivnost pomoči, ki presega
že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe
v predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (mikropodjetjih) le
kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja
v težavah.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen.

1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.1.a) nakupa novega rastlinjaka in
montaže ter opreme: stroški nakupa novega rastlinjaka s pripadajočo opremo in stroški montaže
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2.
1.1.1.b) nakupa nove mreže proti toči:
stroški nakupa nove mreže in ostalih elementov v skladu z izvedbenim načrtom,
stroški postavitve, stroški priprave izvedbenega načrta za postavitev mreže s stroški
svetovanja in nadzora
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– izvedbeni načrt za postavitev mreže
proti toči v sadovnjakih, s popisom del in
materiala;
– imeti v lasti ali na novo posaditi nasad
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1
ha koščičarjev.
1.1.1.c) postavitve sadnega nasada:
stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški
priprave zemljišča (dela, ki ne pomenijo posega v prostor v skladu z veljavno zakonodajo kot so, globoko oranje, odstranjevanje
štorov ipd.), nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov
mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev,
oziroma 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja
– na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev
ali 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja;
1.1.1.d) postavitve nasada špargljev:
stroški nakupa večletnega sadilnega materiala
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora imeti v lasti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;
– na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem
konj, perutnine, prašičev, kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi možnostmi.
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.2.a) nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov:
stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov, stroški ureditve izpustov
1.1.2.b) nakupa opreme hlevov: stroški
nakupa opreme za odstranjevanje gnoja,
napajalne, krmilne, molzne, prezračevalne
opreme ipd.
1.1.2.c) nakupa materiala za gradnjo ali
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov, (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
nitratne direktive: stroški nakupa materiala
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za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov
Pogoji za dodelitev državne pomoči:
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z izpustom;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč za rejo drobnice;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč na območjih
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, mlada živina) ter10 ležišč na območjih
z omejenimi dejavniki za krave dojilje;
– imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za
neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in
gnojnice in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju:GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije za namene iz točke 1.1.2.a) in
točke 1.1.2 c) ali izjavo, da ustrezno dovoljenje ni potrebno
1.1.2.d) postavitev pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev na pašne
čredinke, nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe (delo
in material).
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– načrt postavitve pašnika minimalne
površine 3 ha, s popisom del, opreme in
opisom tehnologije paše.
1.2.
Ohranjanje
tradicionalnih
stavb (5. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za
sadje, sušilnica za lan itd…), če naložba ne
povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti kmetije: stroški priprave dokumentacije
za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali
obnovo oziroma sanacijo objekta, stroški
nabave materiala za obnovo, stroški za izvajanje del.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti
vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno
za področje kulture;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
zgodovinsko izpričana dokumentacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiško
knjižni izpisek, katastrski načrt).
Pri naložbah v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbah
za ohranjanje tradicionalnih stavb je DDV
upravičen strošek v primeru, ko ga upravičenec ne more izterjati na podlagi nacionalnih predpisov.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov predavanj, demonstracij, tečajev,
delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja
na tekmovanjih in stanovskih srečanjih, itd.
Teme tehničnih podpor:
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe
informacijskih poti za potrebe kmetij,
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– uvajanje alternativnih kmetijskih poljščin za pridelavo krme v spremenjenih klimatskih pogojih na VVO Ljubljane (vpliv
klimatskih sprememb na kmetijsko pro
izvodnjo, postavitev in ovrednotenje poskusov, seznanitev pridelovalcev z rezultati);
– predstavitev in praktični prikaz spletnih strani, ki nudijo možnost vpogleda in
uporabe podatkov na kmetijskih gospodarstvih s področja aktualne kmetijske politike,
veljavnih predpisov, navodil, strokovne literature, itd.;
– promocija rdečega mesa sonaravno
rejenih živali (animiranje rejcev in osveščanje potrošnikov, promocija uporabe in priprave);
– zatravljanje gozdnega roba in poškodb
travne ruše na pašnikih ter novi pristopi
k zdravljenju živali (metode zatravljanja strmih površin, homeopatsko zdravljenje domačih živali, praktični prikaz aplikacije).
1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti
sadja,
– spodbujanje obnove in naprave novih
sadovnjakov;
– ciljno izobraževanje pridelovalcev za
doseganje višjih standardov tehnologije in
pridelavo višjih, rednih in kakovostnejših pridelkov ter zmanjševanje stroškov pridelave,
promocija pridelave in pridelanega sadja;
– razvijanje novih produktov na podeželju na podlagi starih sort hrušk (dišečka).
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave in
poljščin (integrirana in ekološka pridelava)
– pridelava zelenjave in poljščin višje
kvalitete (kontrolirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ekonomika pridelave,
promocija, prodaja na domu);
– oblikovanje in izobraževanje skupin pridelovalcev buč, špargljev, siljenega radiča,
izboljšave pri tehnologiji pridelave;
– svetovanje pri tehnologiji pridelave zelenjave v rastlinjakih, ogled dobrih praks,
izmenjava izkušenj v pridelavi.
1.3.4. Razvoj podjetniških idej na podeželju
– izvedba delavnic – definiranje temelja
kmetije (poslanstvo, vrednote, dolgoročni
cilji, vizijo za cilje z najvišjo prioriteto) in seznanjanje z osnovami konkurenčnega marketinga kmetijskega gospodarstva;
– izvedba delavnic – konkretizacija in
dokončna opredelitev poslanstva, vizije, ciljev, vrednot in konkurenčnega marketinga
kmetijskega gospodarstva
– delo s skupinami in individualno svetovanje.
1.3.5. Dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju
– izvedba motivacijskih, animacijskih in
izobraževalnih predavanj ter delavnic za
ženske na ljubljanskem podeželju.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006)
2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in
gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa….
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.1.a) nakup nove in rabljene opreme
in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
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2.1.2) Neposredna prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih
kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.2 a) nakup nove in rabljene opreme
za prodajo kmetijskih proizvodov
2.1.2 b) nakup materiala za izgradnjo
ali obnovo prostorov za trženje kmetijskih
proizvodov
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006
2.2.1. Turizem na kmetiji
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.2.1.a) nakup novih in rabljenih strojev
ali opreme za opravljanje dejavnosti, razen
drobnega inventarja
2.2.1.b nakup materiala za izgradnjo ali
obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.3.1.a) stroške tečaja za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije –
za predelavo mleka, mesa, sadja, peko kruha, potic in testenin na tradicionalni način,
čebelarstva itd…
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu,
– certifikat pridobljen v obdobju od 1. 4.
2010 do 31. 3. 2011.
IV. Merila za izbor programov
A) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb so:
– prejeta javna sredstva za naložbe
v kmetijska gospodarstva od leta 2006,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb se namesto merila standard kmetijske pridelave in izobrazba
upravičenca upoštevata naslednji merili:
– starost objekta,
– vrsta obnove (obnova/sanacija, rekonstrukcija).
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
B) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi de minimis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih so:
– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2006,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
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– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži gospodarstvo,
– status dejavnosti.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
Pri vlogah, ki izkazujejo fazne naložbe
(skupinske izjeme in de minimis) se pri ocenjevanju upošteva število točk dodeljeno pri
ocenjevanju prve vloge.
Za dodelitev državnih pomoči za tehnično podporo po pravilu de minimis se upošteva naslednje merilo:
– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev se ocenijo s 100 točkami.
C) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
po posameznih temah so:
– primernost predloženih vsebin glede
na cilje strategije
– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvo iz razpisanih tem
– dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za izvedbo programov podeželja je 157.000,00 EUR. MOL si
pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
Okvirna višina sredstev po posameznih
namenih:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
1.1. naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb 80.000,00 EUR
1.2. zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju 40.000,00 EUR
– izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij
9.500,00 EUR
– povečanje pridelkov in kakovosti sadja,
8.000,00 EUR
– spodbujanje pridelave zelenjave in
poljščin (integrirana in ekološka pridelava),
12.000,00 EUR
– razvoj podjetniških idej na podeželju,
8.500,00 EUR
– dvig kakovosti življenja na ljubljanskem
podeželju, 2.000,00 EUR
2. Pomoči de minimis
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in zagotavljanje tehnične
podpore za predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov 37.000,00 EUR.
Kolikor bodo zaprošena sredstva
po predloženih vlogah za naložbe za posamezno vrsto pomoči višja oziroma nižja
od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, se sredstva prerazporedijo na
drugo vrsto pomoči.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena nepovratna sredstva za leto 2011
morajo biti porabljena najkasneje do 16. novembra 2011.
VII. Roka za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
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ljana in sicer za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju vključno do 24. januarja 2011 (datum žiga pošte).
Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih ter za naložbe v nekmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in za
zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih vključno do 1. aprila 2011 (datum žiga
pošte).
Vloga za dodelitev sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, naložbe v predelavo primarnih
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih se pripravi na obrazcu Vloga 1, za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijskem sektorju na
obrazcu Vloga 2 in za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih na obrazcu
Vloga 3.
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente,
ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna
dokumentacija in so navedeni na obrazcu
vloga.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Razpis razvoj podeželja «.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog
za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov in/ali projektov v MOL v letu
2011 s področja dodelitev državnih pomoči
za programe razvoja podeželja v MOL se
bo pričelo dne 26. januarja 2011 za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju, 5. aprila 2011 za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
in naložbe v predelavo in trženje primarnih
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti
in tehnične podpore za predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Odpiranje vlog ne bo javno. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi istega dne, se nadaljuje naslednji
dan.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija, na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa za namen zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) najkasneje v osmih dneh po uveljavitvi proračuna
MOL za leto 2011, za ostale namene pa
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v teh rokih
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan in
sicer med 9. in 12. uro, v Odseku za razvoj
podeželja in upravne zadeve, Oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet, Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu oziroma e- pošti, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, pri: Maruški Markovčič
(tel. 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si) in ali Teodori Makoter
(tel. 01/306-43-11, e-pošta: teodora.makoter@ljubljana.si).
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7428/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 94/09 in 4/10) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in
104/05) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna pod
ročja
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki
bodo na območju MOL izvedeni v letu 2011.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A) uprizoritvene umetnosti;
B) glasbene umetnosti;
C) likovne umetnosti;
D) intermedijske umetnosti;
E) kulturna vzgoja.
2. Opredelitev razpisnih področij:
2.1. Področje A) uprizoritvene umetnosti
obsega produkcijo na področju gledališča
in plesa. Gledališko področje zajema vse
zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«, in sicer od
dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega
in fizičnega gledališča, prek ambientalnega
do pouličnega gledališča. V okvir uprizoritvenih umetnosti ne sodijo projekti, ki so bili
že izvedeni do 31. 12. 2010 (postprodukcija), priprave na projekte, ki ne bodo v celoti
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izvedeni v letu 2011, izobraževanja, delavnice, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad,
obeležitev dogodkov, promocijo itd.
2.2. Področje B) glasbene umetnosti
zajema pripravo in izvedbo posameznih
koncertov, koncertnih ciklov in festivalov
ter izdaje nosilcev zvoka ali videospotov,
ki se obvezno zaključijo s predstavitvenim
koncertom. Koncertni ciklus mora obsegati
najmanj 4 koncerte, festival pa najmanj 7
glasbenih dogodkov v strnjenem časovnem
obdobju.
2.3. Področje C) likovne umetnosti zajema slikarstvo, risbo, grafiko, kiparstvo, plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje,
fotografijo, ilustracijo, strip, video, arhitekturo, oblikovanje in ulično umetnost. Področje likovnih umetnosti ne zajema konkretnih
projektov oblikovanja in pojavljanja na spletnih straneh, avdiovizualnih del, medijskih
izdelkov, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so
namenjeni trženju (reporterska fotografija,
grafično oblikovanje namenjeno oglaševanju, ipd.), komercialnih prireditev, udeležbe
na sejmih, tiskanja knjig, prirejanja seminarjev, izobraževanj, nagrad in delavnic.
Sredstva na področju likovnih umetnosti so
namenjena samostojnim in skupinskim razstavnim projektom ter projektom, ki so plod
mednarodnega sodelovanja ali sodelovanja
z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana ob upoštevanju zagotavljanja uravnoteženosti vseh
umetnostnih praks.
2.4. Področje D) intermedijske umetnosti
temelji na spajanju različnih novomedijskih
praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov.
Področja, ki jih štejemo med intermedijske
umetnosti, so: spletna umetnost, navidezna
resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Gre za
projekte, ki na umetniški način uporabljajo
in predstavljajo procese, produkte in vplive
tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri
čemer sodobne tehnologije uporabljajo na
reflektiven, kreativen in raziskovalen način.
2.5. Področje E) kulturna vzgoja zajema
pripravo in izvedbo projektov namenjenih
otrokom in mladini (od 3. do 17. leta) na
področju glasbene umetnosti, uprizoritvenih
umetnosti (predvsem sodobnega plesa), likovnih umetnosti (razstave, delavnice,…)
in filma. Gre za projekte, katerih namen je
otrokom in mladini na celovit in inovativen
način predstaviti posamezne umetniške zvrsti in ustvarjanje, jim omogočiti neposreden
stik z ustvarjalci tega področja, jih spodbuditi k lastni ustvarjalnosti ter jih navajati
na aktivno in kritično gledanje ter refleksijo.
Kulturno vzgojni projekt obvezno vključuje
ustrezno pedagoško-didaktično zasnovo.
3. Cilji razpisa:
MOL bo projekte na vseh razpisnih
področjih v letu 2011 podpirala v skladu
z naslednjimi dolgoročnimi cilji, opredeljenimi v Strategiji razvoja kulture v MOL
2008–2011:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske
in kulturno vzgojne produkcije ustvarjalcev,
ki delujejo na območju MOL;
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
– povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL;
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– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
občinstvu na območju MOL;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot
društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga
nevladna organizacija in kot gospodarske
organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.
Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
koncert ipd.), ki se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2011.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški,
ki so upravičeni za sofinanciranje s strani
MOL, so sestavljeni izključno iz upravičenih
stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni so tisti stroški projekta,
ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta;
– opredeljeni v prijavi predlagatelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
MOL bo na razpisnem področju C) likovne umetnosti kot upravičene stroške za
projekte, ki jih izvajajo gospodarske družbe,
upoštevala najmanj 80% s pogodbo določenega zneska za razstavnine neposrednih
izvajalcev projekta in največ 20% za materialne stroške.
Če je predlagatelj projekta posameznik
ali samozaposleni v kulturi, bo MOL na razpisnem področju C) likovne umetnosti kot
upravičene stroške priznala avtorski honorar
v obliki razstavnine v višini 80% s pogodbo
določene vrednosti projekta, 20% pa za materialne in ostale stroške projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji
projektov na področju A) uprizoritvene umetnosti, B) glasbene umetnosti, C) likovne
umetnosti, D) intermedijske umetnosti in E)
kulturna vzgoja prijavijo nevladne kulturne
organizacije s statusom društva ali zavoda,
gospodarske organizacije (razen na področju A) uprizoritvene umetnosti), samozaposleni v kulturi in posamezniki (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da so v obdobju 2008–2010 kot nosilci
izvedeli najmanj en projekt na področju, na
katerem kandidirajo (obvezno dokazilo-kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave
ipd.);
– da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na
katerem kandidirajo, in imajo sedež na ob-
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močju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma da imajo stalno
prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna
priloga 1: izjava predlagatelja);
– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu
2011 na območju MOL (obvezna priloga 1:
izjava predlagatelja);
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti
do MOL (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da zaprošeni znesek sofinanciranja
za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega
projekta in hkrati ne presega 15.000 EUR
na področju A) uprizoritvene umetnosti;
10.000 EUR na področju B) glasbene umetnosti za organizacijo koncertnega cikla ali
festivala oziroma 4.000 EUR na področju
B) glasbene umetnosti za koncerte, izdajo
nosilcev zvoka in videospotov; 15.000 EUR
na področju C) likovne umetnosti za predlagatelje s statusom nepridobitne zasebne
kulturne organizacije in gospodarske organizacije oziroma 2.000 EUR na področju C)
likovne umetnosti za predlagatelje s statusom posameznika ali samozaposlenega
v kulturi; 4.000 EUR na področju D) intermedijske umetnosti; 5.000 EUR na področju E) kulturna vzgoja (obvezna priloga 1:
izjava predlagatelja);
– da so prijavili isti projekt le na enem
razpisnem področju (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da so predvideli najmanj 60% sredstev
kot materialne stroške in največ 40% kot lasten honorar, če je predlagatelj posameznik
oziroma samozaposleni v kulturi (razen na
področju C) likovne umetnosti) (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da bo v primeru potrebe MOL brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na
eni izmed javnih prireditev MOL, ob pokritju
morebitnih materialnih dodatnih stroškov
s strani MOL, ki bi pri tem nastali (obvezna
priloga 1: izjava predlagatelja).
5.2. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05, 97/05,
100/05, 20/06 in 33/07).
5.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL
spremeni odločitev ter z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
6. Splošni in posebni razpisni kriteriji:
6.1. Splošni razpisni kriteriji:
Splošni kriteriji za izbiro projektov na
vseh razpisnih področjih (najvišje možno
število dodeljenih točk je 70) so naslednji:
– izvirna zasnova in celovitost projekta
ter ustvarjalni pristop (do 25 točk);
– reference predlagatelja in avtorja ter
posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo
(do 15 točk);
– projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe
v MOL (do 12 točk);
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– dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (do 10 točk);
– projekt, ki mu ni moč pripisati namena
ustvarjanja dobička (do 5 točk);
– večji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (3 točke).
6.2. Posebni razpisni kriteriji:
6.2.1. Posebni razpisni kriteriji na področju A) uprizoritvene umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta (do 15 točk);
– sodelovanje (organizacijsko, tehnično,
kadrovsko …) z javnimi zavodi ali izvajalci
javnih kulturnih programov (do 5 točk);
– vključenost mlajših avtorjev in izvajalcev (do 27 let) v izvedbo projekta (do 5
točk);
– produkcijska zahtevnost in večji obseg
(število udeleženih) produkcije (do 5 točk).
6.2.2. Posebni razpisni kriteriji na področju B) glasbene umetnosti (najvišje možno
število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– visoka in kvalitetna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
oziroma zastopanost vrhunskih glasbenih
ustvarjalcev z mednarodnega področja (do
13 točk);
– projekt, ki podpira institucionalno manj
zastopana umetniška področja glasbene
umetnosti (do 6 točk);
– visoka zahtevnost projekta (do 5
točk);
– projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in vzpostavljanje novih
prizorišč na področju MOL (do 2 točki);
– celovita promocija projekta (do 3 točke);
– vključenost mladih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev (do 27 let) (do 1
točka).
6.2.3. Posebni razpisni kriteriji na področju C) likovne umetnosti (najvišje možno
število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt, ki podpira manj zastopana
umetniška področja likovne umetnosti (do
10 točk);
– projekt v javnem prostoru, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko, povezano z Ljubljano, in je usmerjen
v družbeno sodelovalne ustvarjalne prakse (do 6 točk);
– projekt, ki neposredno podpira ustvarjalce v obliki razstavnin (do 6 točk);
– vključenost mladih likovnih umetnikov
v projekt (do 35 let) (do 6 točk);
– projekt, ki presega ustaljene načine
produkcije in prezentacije likovne umetnosti
(do 2 točki).
6.2.4. Posebni razpisni kriteriji na področju D) intermedijske umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt, ki raziskuje nove možnosti uporabe sodobnih tehnologij in sinteze različnih
tovrstnih umetniških oblik (do 15 točk);
– družbeno angažirani, raziskovalni in
aktualni projekti (do 10 točk);
– projekt, ki dejavno vključuje avtorje mlajše generacije skozi rabo sodobnih
medijev in tehnologij ter z izobraževalnimi
vsebinami nagovarja mlado občinstvo (do
5 točk).
6.2.5. Posebni razpisni kriteriji na področju E) kulturna vzgoja (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo (do 10 točk);
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– kakovost in žanrska/izrazna raznolikost
(do 5 točk);
– projekt spodbuja ustvarjalnost otrok in
mladine (do 10 točk);
– inovativni pristopi pri posredovanju
vsebin (do 5 točk).
7. Uporaba kriterijev:
Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse vloge, ki niso skladne z 2. točko
razpisa (Opredelitev razpisnih področij) ter
te vloge umestila med zavrnjene.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za
posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je
100, pri čemer je možno število točk za
splošne razpisne kriterije 70, za posebne
razpisne kriterije pa 30 točk. Ocenjevanje
projektov bo potekalo opisno po naslednji
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100
točk), kakovostno (od 80 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
ocenjevanja na podlagi splošnih in posebnih
razpisnih kriterijev prejeli najmanj 80 točk in
bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL
uvrščeni med sofinancirane projekte. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri
čemer med izbranimi projekti predlagateljev
ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
MOL bo v letu 2011 sofinancirala na področju uprizoritvenih umetnosti največ 20
projektov, na področju glasbenih umetnosti
največ 25 projektov, na področju likovnih
umetnosti največ 25 projektov, na področju
intermedijskih umetnosti največ 15 projektov in na področju kulturne vzgoje največ
10 projektov. MOL bo nevladnim kulturnim
organizacijam s statusom društva ali zavoda
in gospodarskim organizacijam sofinancirala največ 3 projekte na posameznem razpisnem področju, samozaposlenim v kulturi
in posameznikom pa največ 1 projekt na
posameznem razpisnem področju.
MOL bo odločala o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju
na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih
kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih
proračunskih sredstev za leto 2011.
8. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2011 znaša 400.000 €.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november
2011.
MOL bo z izbranim predlagateljem
projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2011. V primeru, da
bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več
projektov z istega razpisnega področja, bo
MOL s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete
v sofinanciranje.
10. Razpisni rok: razpis se prične 24. decembra 2010 in zaključi 24. januarja 2011.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje;
– obvezna priloga 1 (podpisana izjava predlagatelja);

– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo
na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev trg
7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi
pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL
je dolžna v času razpisnega roka na pisno
zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog:
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno
razpisno področje v tiskani obliki in mora
vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v obdobju 2008–2010 kot nosilci izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem
kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali
vabil, najave ipd.), navedeno v 5. točki razpisnega besedila.
12.2. Vloga mora biti poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, najpozneje do vključno 24. januarja
2011 (datum poštnega žiga) kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: Kultura –
Projekti – in z obvezno navedbo razpisnega
področja« (npr. A) Uprizoritvene umetnosti
ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno
področje predlagatelj oddaja vlogo).
12.3. Dopolnjevanje vlog:
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti
ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev
nanaša.
12.4. Če bo vloga formalno nepopolna,
bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh.
Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.
12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 27. januarja 2011. Če se
zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
bo podana na originalnem obrazcu v tiskani
obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge
(navedeno v 5. točki razpisnega besedila)
o izvedbi najmanj enega projekta na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija
medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd)
oziroma ne bo dopolnjena v roku petih dni
po prejetju poziva za dopolnitev.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 24. januarja 2011, o čemer priča
poštni žig.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega besedila.
13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje
v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov
o predlogu področne strokovne komisije in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo
izbrala predloge za sofinanciranje projektov
po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov
(Uradni list RS, št. 43/2010) in največ do
vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za
leto 2011.
14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL:
– A) uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič
(nina.kalcic@ljubljana.si, 306-48-39);
– B) glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si,
306-48-42);
– C) likovne umetnosti: Lena Jevnik
(lena.jevnik@ljubljana.si, 306-48-54);
– D) intermedijske umetnosti: Semira
Osmanagić
(semira.osmanagic@ljublja
na.si, 306-48-65);
– E) kulturna vzgoja: Saša Ogrizek
(sasa.ogrizek@ljubljana.si, 306-48-16).
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7429/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000
Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov
in/ali projektov v MOL za leto 2011
s področja varstva okolja
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij
v letu 2011, ki aktivno delujejo na področju
varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti,
ki se nanašajo na območje Mestne občine
Ljubljana in sicer:
Sklop A: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje habitatov
ogroženih živalskih vrst v Mestni občini Ljub
ljana
Sklop B: Izvedba mehanskega odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst
Vsebine projekta iz tega razpisa se lahko
sofinancira samo iz enega vira tega razpisa
– ali iz sklopa A ali iz sklopa B.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še
ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni
najkasneje do 11. novembra 2011, kar pomeni, da mora sofinancer končno poročilo
prejeti najkasneje na omenjeni datum.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije,
ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na
podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni
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zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju
Republike Slovenije).
Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene
in ne bodo obravnavane.
Sklop B: Pri projektu mora sodelovati
strokovnjak s področja biologije smer botanika.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi,
da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja
podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti
pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim
pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za
sofinanciranje.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa za oba
sklopa je 25.000,00 EUR z DDV, za vsak
sklop 12.500,00 EUR z DDV. MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 1.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako
na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
za leto 2011 s področja varstva okolja –
sklop A« oziroma »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
za leto 2011 s področja varstva okolja –
sklop B«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer
ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval.
Vloga mora vsebovati vse dokumente,
skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in
vrednoteni v evrih.
Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki
oddani zaprti ovojnici je lahko le ena vloga.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 27. 1. 2011.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se
bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo
odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija
ugotavljala popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni
dopolnijo.
6. Merila
Sofinancer bo sredstva dodeljeval na
podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih
sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte/aktivnosti v višini
največ 75% celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar ne več kot 6.250,00 EUR.
Merila:
Sklop A:
– Vsebinska kakovost projekta/aktiv
nosti
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– Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti
– Reference NVO ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih
ukrepov za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih živalskih vrst (2007/8/9/10)
– Učinkovitost izvedenega projekta/aktivnosti
– Vpliv projekta/aktivnosti na druge okoljske prvine (vode, zrak …)
Sklop B:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti
– Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti
– Izvirnost projekta/aktivnosti
– Vpliv izvedbe projekta/aktivnosti na informiranost javnosti o škodljivosti in odstranjevanju invazivnih rastlinskih vrst
Merila so podrobneje specificirana in
s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
7. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma sklenitve pogodbe do 11. 11. 2011.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti nujno potrebni za uspešno
izvajanje projekta;
– morajo biti v skladu z načeli dobrega
finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– morajo dejansko nastati;
– morajo biti prepoznavni in preverljivi;
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
V zvezi s sofinanciranjem programov so
upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku:
– produkcijski stroški, ki nastanejo v okviru izvedbe projekta/aktivnosti (npr. oblikovanje in tisk publikacij, postavitev oziroma
vzdrževanje spletnih strani, najem dvoran,
ipd);
– stroški promocije in oglaševanja;
– plače in drugi stroški zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta/aktivnosti; na dokazilu mora biti navedeno število opravljenih
ur/mesec in znesek;
– potni stroški in dnevnice za osebje,
če jih je moč opravičiti z izvajanjem projekta/aktivnosti in so skladni z običajno prakso
na tem področju;
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt/aktivnost (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih
storitvah).
Stroški morajo biti dokumentirani z ustreznim dokazilom (npr. račun, avtorska pogodba, potni nalog, ipd). Mestna občina Ljub
ljana ne bo sofinancirala stroškov investicij
in nakupa osnovnih sredstev. Stroški za reprezentanco izključno za izvajalce projekta/aktivnosti niso upravičeni. Kot upravičeni
stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev (v skladu z določili Uredbe o stroških reprezentance, Uradni list RS, št. 35/09,
38/09) na dogodkih, ki so povezani izključno
z izvajanjem projekta/aktivnosti.
8. Roki porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju.
Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali
v skladu z določili Odloka o proračunu MOL
za leto 2011 in veljavnimi zakonskimi predpisi.
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Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena v letu 2011.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan Mestne
občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan Mestne občine Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa najkasneje
v osmih dneh po uveljavitvi proračuna MOL
za leto 2011.
10. Podpis pogodbe
Prejemnikom sredstev bodo posredovani
sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se
šteje, da je odstopil od vloge.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, merili ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave
do izteka prijavnega roka, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba
413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovni
dan do 19. 1. 2011 pri Zali Strojin Božič,
tel. 01/306-43-39, med 8. in 10. uro ter
na elektronskem naslovu: zala.strojin-bozic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7430/10
Na podlagi 219. člena Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programa dela
lokalnih društev na področju razvoja
podeželja ter za sofinanciranje
strokovnih vsebin prireditev
na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani
za leto 2011
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov in nekmetov povezanih v lokalna
strokovna društva in društva, ki delujejo na
področju razvoja podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju in sicer: Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški
dan v Zajčji dobravi,
– izvedbe Ekopraznika v Ljubljani in
– izvedbe Jesenske tržnice na Barju.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega
društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega
pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji
brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje
običajev);
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti
društva, pomembno za razvoj podeželja
(zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);
– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih
društev in organizacij;
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične
dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter
društvene prireditve, ki niso predmet druge
točke javnega razpisa.
I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah – Posavsko štehvanje, Praznik jeseni
v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji dobravi
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela tradicionalne prireditve, ki predstavlja podeželje in pospešuje njen razvoj, je namenjena širši javnosti
in se izvaja na območju MOL, vsebina pa je
vezana na predstavitev:
– dediščine Posavskega štehvanja
v MOL;
– promocije in predstavitve jesenskih pridelkov in izdelkov s posebnim poudarkom
na seznanjanju prebivalstva o pomenu sadja in zelenjave v prehrani;
– predstavitve konjereje v MOL in širše, s posebnim poudarkom na predstavitvi delovne sposobnosti konj in tekmovanju
vpreg.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– razstavami;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko tržnico v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši
javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem
načinu življenja ter trajnostnem življenjskem
slogu.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;

– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
I.4. Izvedba Jesenske tržnice na Barju
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve na območju MOL,
v sklopu katere se predstavljajo lokalni prebivalci podeželja in kmetijski pridelovalci.
Prireditev je namenjena seznanjanju prebivalstva s pomenom lokalno pridelane hrane in kmetovanjem na Ljubljanskem barju,
s kulturno in naravno dediščino tega območja, s posebnim poudarkom na etnoloških
posebnostih in kulinariki.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvajanje programa dela lokalnega društva
in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah
po tem razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane
in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se
ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj
50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov,
ki so prebivalci MOL.
2. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so:
– neprofitne pravne osebe, s sedežem
na območju MOL in ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave
in predelave).
3. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvedbo Jesenske tržnice na Barju po tem
razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, delujejo na lokalnem območju in imajo
sedež v MOL – lokalna strokovna društva,
ki izvajajo aktivnosti na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine, ozaveščanja
prebivalstva in mladine o kulturnih in naravnih vrednotah ter izvajajo promocijske in informacijske dejavnosti na območju Barja.
Vlagatelji pod točko 1 morajo za pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak
namen. Vloga mora vsebovati razpisne
obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter prilogo: fotokopijo zapisnika
občnega zbora, s programom dela društva
za leto 2011. Iz zapisnika občnega zbora
mora biti razviden opis programov, ki se
bodo izvajali v letu 2011 ter terminski in
finančni načrt programa. Organizatorji prireditev morajo priložiti razpisni obrazec št. 8/P
iz katerega je razvidno, da je prireditev tradicionalna (izvedena več kot trikrat).
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Vlagatelji pod točko 2 in 3 morajo za
pridobitev sredstev za izvedbo vložiti vlogo,
sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vlagatelji
pod točko 3 pa morajo vlogi priložiti še fotokopijo zapisnika občnega zbora s programom dela društva za leto 2011.
MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na
prireditvah Posavsko štehvanje, Praznik
jeseni v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji
dobravi, izvedbo Ekopraznika v Ljubljani, in
izvedbo Jesenske tržnice na Barju v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2011.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela lokalnega društva
1. število članov društva
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo
strokovnih vsebin prireditve – Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški
dan v Zajčji dobravi ter Ekopraznika v Ljub
ljani in Jesenske tržnice na Barju:
1. delež lastnih sredstev
2. strokovne vsebine prireditve.
Višino dodeljenih sredstev se določi
na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za
posamezni namen so merila vsebinskega
ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 33.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih
društev v višini 15.000,00 EUR
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 9.000,00 EUR
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani
v višini 6.000 EUR
– sofinanciranje Jesenske tržnice na
Barju v višini 3.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ
do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega
dela lokalnih društev in prireditev. Skupna
višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne
sme presegati 50% celotne vrednosti. MOL
si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. oktobra 2011.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je do 11. 3. 2011
(datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25,
1001 Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti poslana posebej
za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani
ovojnice:
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Program dela društva«
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Prireditev«
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Ekopraznik v Ljubljani«
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Jesenska tržnica na Barju«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
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naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci
MOL – vloga,
– priložena fotokopija zapisnika občnega
zbora s programom dela za leto 2011, razen
za vlagatelje prijave za izvedbo Ekopraznika
v Ljubljani,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela lokalnega društva v letu 2011
in vlog za sofinanciranje strokovnega dela
prireditev na podeželju v letu 2011 in Ekopraznika v Ljubljani, bo opravila strokovna
komisija 16. 3. 2011.
V primeru, da se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog
ne bo javno.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper sklep pa župan
MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku
odpiranja vlog.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
uradni dan med 9. in 12. uro, na Odseku za razvoj podeželja in upravne zadeve,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak uradni dan od 9. do 12. ure, pri: Maruški Markovčič, tel. 01/306-43-09, e-pošta:
maruska.markovcic@ljubljana.si).
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7431/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
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Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, in 99/09 – ZIPRS1011), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub
ljana
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za otroke
na območju Mestne občine Ljubljana za
leto 2011
I. Predmet javnega razpisa
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
S tem želimo otrokom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev:
dvigovanje kakovosti življenja otrok, ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in nad otroki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti otrok,
karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti
za kakovostno preživljanje prostega časa
po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje
o njihovih pravicah.
Aktivnosti se morajo izvajati po metodah
organiziranega neformalnega učenja (npr.
kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih
šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je
MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke do 15. leta starosti na
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo
otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih
počitnic: poudarek je na športno gibalnih
aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti (aktivna
udeležba v delavnicah), zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega
časa po načelu enakih možnosti.
V okviru Sklopa B so zagotovljena sredstva za izvedbo 4-urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne,
kreativne in ostale delavnice za otroke od
1. – 9. razreda osnovne šole ter sredstva
za izvedbo 9-urnega dnevnega programa
organiziranega celodnevnega počitniškega
varstva za otroke od 1. – 5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic. Sredstva
se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih
počitnic (delovnih dni) in število ur programa
(4 in 9-urni program).
Počitniško varstvo otrok in aktivnosti
v času šolskih počitnic so:
1. Poletne počitnice – namenjeno je
43.000 € od skupne višine sredstev na
Sklopu B
2. Jesenske počitnice – namenjeno je
7.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B
3. Zimske počitnice – namenjeno je
7.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke do 15. leta starosti na
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in
nepridobitne organizacije.
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V okviru tega sklopa bomo sofinancirali
projekte:
a) znanje s področja konstruktorstva,
tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki,
individualno učenje o znanosti, tehniki prek
neposrednih osebnih izkušenj učenca.
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale
neprofitne organizacije v MOL. Organizacija
varstva otrok je namenjena predšolskim in
osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na
domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko
in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istimi aktivnostmi le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2011. Vlagatelji niso upravičeni
kandidirati na javni razpis s tistimi aktivnostmi, ki so že financirani iz sredstev proračuna
MOL
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in
109/08) – razen javnih zavodov.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08) – razen javnih zavodov, izjema
od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),
– Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so registrirane za opravljanje organiziranja
občasnega varovanja otrok na domu, in so
ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),
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– Zakon o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08) – razen javnih zavodov.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke:
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezno aktivnost in ne za celoten program,
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– vsaj 90% udeležencev so otroci do 15.
leta starosti z območja MOL,
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je
lahko njihov prispevek simboličen, če lahko
to vlagatelj argumentirano obrazloži,
– da zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL MU Oddelka za predšolsko
vzgojo in izobraževanje, Odseka za izobraževanje ne sme presegati 80% deleža
celotne vrednosti aktivnosti programa v posamezni vlogi,
– zaprošena vrednost sofinanciranja ne
sme presegati 7.000 EUR v okviru posamezne vloge,
– aktivnosti morajo biti izvedene med
1. 1. 2011 in 31. 12. 2011,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ 5 vlogami, v nasprotnem primeru
bo upoštevanih prvih 5 odprtih vlog istega
vlagatelja,
– vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti
v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih
zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost.
Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in overjeno z žigom javnega
zavoda in se mora nanašati na prijavljeno
aktivnost.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen program počitniškega varstva v času
šolskih počitnic:
1.) poletne počitnice (25. 6. 2011–31. 8.
2011);
2.) jesenske počitnice (31. 10.
2011–4. 11. 2011);
3.) zimske počitnice (21. 2. 2011–25. 2.
2011);
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– udeleženci so otroci do 15. leta starosti
z območja MOL,
– v času poletnih počitnic mora prijavitelj
izvesti najmanj 3-tedenski program (delovni
dnevi), pri jesenskih počitnicah pa program
v času vseh delovnih dni trajanja počitnic;
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je
lahko njihov prispevek simboličen, če lahko
to vlagatelj argumentirano obrazloži,
– aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje v roku, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
v času poletnih počitnic ne sme presegati
7.000 EUR za program 9-urnega varstva
in 3.000 EUR za program 4-urnega varstva ter v času jesenskih in zimskih počitnic
2.300 EUR za program 9-urnega varstva in

1.000 EUR za program 4-urnega varstva,
v okviru posamezne vloge,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ 1 vlogo za posamezne počitnice,
v nasprotnem primeru bo upoštevana prva
odprta vloga na odpiranju,
– vlagatelji, ki bodo izvajali program
v javnih zavodih ustanovljenih s strani MOL,
morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih
zavodov, v katerih bodo izvajali program.
Soglasje mora podpisano s strani odgovorne osebe in žigom javnega zavoda in se
mora nanašati na prijavljen program,
– pri prvi alineji pod točko 2. in 3., bomo
izbrali največ 9 prijaviteljev (od tega tri za
4-urni program, ostale pa za 9-urni), pri prvi
alineji pod točko 1. pa največ 10 vlagateljev
(od tega tri za 4-urni program, ostale pa za
9-urni program) glede na število doseženih
točk.
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– aktivnosti morajo biti izvedene med
1. 1. 2011 in 31. 12. 2011,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se
izobražujejo v MOL,
– posamezni vlagatelji se lahko prijavijo
na ta sklop sofinanciranja z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana
prva odprta vloga na odpiranju,
– dopolnilne dejavnosti se izvajajo tekom
celega leta,
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoleten program in ne za posamezno aktivnost,
– vlagatelji morajo v okviru celoletnega
programa zagotoviti udeležbo najmanj 100
učencev,
– zaprošena vrednost sofinanciranja ne
sme presegati 30.000 EUR,
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami
glede na okvirna sredstva.
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– organizacija občasnega varovanja
otrok na domu se izvaja med 1. 1. 2011 in
31. 12. 2011,
– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu
je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL in varovanje otrok na
domu mora biti dostopno vsem otrokom pod
enakimi pogoji,
– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na
domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za
organiziranje občasnega varovanja otrok na
domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve
naročniku,
– občasno varovanje otrok na domu se
opravi na željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju: naročnik) na naročnikovem domu kot storitev,
– če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega varovanja otrok na domu organizatorju občasnega varovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod katerimi
organizator zagotavlja izvedbo storitve, je
organizator na vsebino naročnikovega sporočila vezan, razen zagotovitve osebe, za
katero naročnik želi, da opravi storitev,
– organizator občasnega varstva otrok
bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
otrok polnoletne osebe, ki imajo najmanj
srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj
pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem
delu,
– organizator varovanja otrok na domu
mora za izvajalce občasnega varovanja
otrok na domu zagotoviti brezplačen tečaj
o varovanju otrok (minimalno 24-urni tečaj),
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene pogodbe o opravljanju
občasnega varovanja otrok na domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene v skladu z določili Pravilnika o pogojih za
občasno varovanje otrok na domu (Uradni
list RS, št. 41/97),
– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL
pogodbo o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok na domu, mora
v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe
o opravljanju občasnega varovanja otrok na
domu z najmanj desetimi izvajalci in ves
čas trajanja pogodbe o sofinanciranju imeti
sklenjene pogodbe z najmanj enakim številom izvajalcev,
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu ne sme imeti sklenjene pogodbe
o opravljanju občasnega varovanja otrok
na domu z osebo, ki je vpisana v evidenco
oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano
občasno varovanje otrok na domu,
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le z osebami, s katerimi
ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za
škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja
otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili
o odgovornosti,
– organizator mora imeti določeno kot
spodnjo mejo trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu najmanj 2 uri
dnevno,
– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja
otrok na domu v skladu z določbo 7. člena
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje
otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in
cenik storitev občasnega varovanja otrok na
domu, ki ga sprejme njegov pristojni organ,
– cena storitve občasnega varovanja
otrok na domu ne sme presegati 4 EUR na
uro in cene iz cenika morajo biti fiksne za
celo leto 2011,
– podatke o opravljenem varovanju otrok
na domu se vpiše v obrazec napotnice, ki
ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec napotnice
mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime, priimek in naslov naročnika,
2. ime in priimek osebe, ki je opravila
varovanje otrok na domu,
3. datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok na domu in
4. druge podatke, ki jih določi organizator
občasnega varovanja otrok na domu.
Podatke o začetku in koncu izvajanja
storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale
podatke pa oseba, ki je storitev opravila.
Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in
oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev organizator varovanja otrok na
domu naročniku na podlagi napotnice izstavi
račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis.
– organizator mora voditi evidenco oseb,
ki občasno varujejo otroke na domu, v skla-
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du z drugim odstavkom 24. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in tem osebam
izdati izkaznico osebe, ki občasno varujejo
otroke na domu v skladu 6. členom Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na
domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne
varovati zaupnost vseh podatkov o družini
in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako
družina živi,
– organizator varovanja otrok na domu
mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na domu
v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo 25/08, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in Pravilnikom o pogojih za občasno
varovanje otrok na domu (Uradni list RS,
št. 41/97),
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami
glede na okvirna sredstva.
IV. Merila za izbor vlog
Posamezne vloge bodo ovrednotene po
naslednjih merilih:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke: 200.000 EUR
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic: 57.000 EUR
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja:
85.000 EUR
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu: 40.000 EUR
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti
porabljena v letu 2011.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 1.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani
levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami:
JR 2011: »Ne odpiraj-Aktivnosti za otroke
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke«
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Sklop B: »Ne odpiraj-vloga: počitniško
varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih
počitnic«
Sklop C: » Ne odpiraj – vloga: dopolnilne
dejavnosti in vsebine s področja tehnike in
eksperimentiranja«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: organizacija občasnega varovanja otrok na domu
v MOL«
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje
(Sklop A in Sklop B soglasja tistih javnih zavodov ustanovljenih s strani MOL, v katerih
bodo izvajali aktivnost ter Sklop D fotokopije
sklenjenih pogodb o opravljanju občasnega
varovanja otrok na domu, ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu
in cenik storitev),
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 26. 1.
2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku
8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale,
da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
uveljavitve proračuna za leto 2011.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med
9. uro in 12. uro na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in
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izobraževanje, Odsek za izobraževanje (2.
nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer za:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke
Sklop B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Sklop D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
pri Gregorju Debevcu:
– tel. 01/306-40-28
– e-pošta: gregor.debevec@ljubljana.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za
podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 12. januarja
2011 ob 11. uri, v veliki sejni dvorani na
Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Za več
informacij nas kontaktirajte preko zgornjega
e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7432/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS 0809 in 61/08, 99/09 – ZIPRS
1011), in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljub
ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1,
1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
za učence iz MOL za leto 2011
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in
glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo
omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje
prostega časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
a) organizacija in izvedba revije pevskih
zborov osnovnih šol iz MOL,
b) priprave lampijonov,
c) priprava skupinskih pustnih mask, ki
se navezujejo na ljubljansko zgodovino,
kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem
sprevodu,
d) jubileji osnovnih šol,
e) projekti medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz
drugih kulturnih okolij,
f) projekti povezovanja s šolami v tujini,
g) projekti medšolskega sodelovanja,
h) ekološko ozaveščanje,
i) šolski večdisciplinarni projekti,
j) projekti zmanjševanja nasilja,
k) sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
l) tekmovanja glasbenih šol.
Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Upravičeni vlagatelji prijav so osnovne in
glasbene šole iz Mestne občine Ljubljana.
Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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 med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2011,
– sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence,
– zagotovljena je aktivna udeležba in
soodločanje udeležencev,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15.
letom, ki se izobražujejo v MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Odseka za izobraževanje MOL ne
sme presegati:
a) za sofinanciranje organizacije in izvedbe revije pevskih zborov največ v višini
2.500 €,
b) za sofinanciranje priprave lampijonov
za okrasitev parka Zvezda največ v višini
100 €,
c) za sofinanciranje priprave skupinskih
pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje,
aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, največ v višini
150 €,
d) za sofinanciranje jubilejev osnovnih
šol od 30 letnice ustanovitve naprej oziroma
na vsakih nadaljnjih 10 let, 10 € na leto in
1 € na učenca največ v višini 1.000 €,
e) za sofinanciranje tekmovanj glasbenih
šol največ v višini 400 €,
f) za sofinanciranje vseh ostalih projektov največ v višini 700 €,
– posamezni vlagatelji se lahko prijavijo
na ta sklop sofinanciranja z največ petimi
vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevanih prvih pet odprtih vlog na odpiranju,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev, ki so namenjena realizaciji dopolnilnih dejavnosti, je: 90.000 €.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna za leto 2011.
Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena do 31. 12. 2011.
Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 1.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Vloge (do pet vlog) morajo biti poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi
oznakami: JR 2011 – »Ne odpiraj – vloge:
Dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je razpisan za posamezno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 26. 1. 2011. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni
dopolnijo.
Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov
področnih strokovnih komisij po pooblastilu
župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije
na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh po
uveljavitvi proračuna MOL za leto 2011.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je
od dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/,
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,
Odsek za izobraževanje (2. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Gregorju Debevcu: tel. 01/306-40-28,
e-pošta: gregor.debevec@ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7433/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
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Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje obogatitvenih
dejavnosti za predšolske otroke
iz javnih vrtcev MOL v letu 2011
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz
MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni
kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec
izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na
vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje
v vrtcih.
V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
a) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije,
b) organizacija in izvedba aktivnosti s področja naravoslovja in eksperimentiranja,
c) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji),
d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ
ter društvi in organizacijami v ožjem in širšem okolju v MOL,
e) spodbujanje jezikovne dejavnosti
v predšolskem obdobju,
f) spodbujanje gibalno športnega razvoja
v predšolskem obdobju,
g) organizacija in izvedba lutkovnih predstav,
h) jubileji vrtcev,
i) izvedba projekta »Za lepšo Ljub
ljano«.
II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz
Mestne občine Ljubljana.
III. 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;
– dejavnosti morajo biti izvedene med
1. 1. 2011 in 31. 12. 2011;
– dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli
Kurikula za vrtce;
– možnost vključitve v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanjih strokovnjakov, vendar mora biti nosilec dejavnosti
vzgojitelj in ne zunanji sodelavec;
– obogatitvene dejavnosti se za otroke
izvajajo brezplačno. Dodatne stroške, ki so
vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča
vrtca, npr. kulturne prireditve, obisk živalskega vrta, drsanje, plavanje, smučanje (vstopnina, prevoz, smučarska karta………..) lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno
otrokom, za katere starši stroškov ne morejo
kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo;
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko
vzgojo ne sme presegati:
– za sofinanciranje pod temo a.) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije, največ v višini 600 EUR,
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– za sofinanciranje pod temo b.) organizacija in izvedba aktivnosti s področja
naravoslovja in eksperimentiranja, največ
v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo c.) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji), največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo d.) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ ter društvi
in organizacijami v ožjem in širšem okolju
v MOL, največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo e.) spodbujanje jezikovne dejavnosti v predšolskem
obdobju, največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo f.) spodbujanje gibalno športnega razvoja v predšolskem obdobju, največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo g.) organizacija in izvedba lutkovnih predstav, največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje jubilejev vrtcev
(10 let, 20 let, 30 let….) pod temo h.), enoten znesek 700 EUR za vrtec; za jubileje
enot vrtcev (10 let, 20 let, 30 let….) največ
150 EUR na enoto vrtca in 1 EUR na otroka
v tej enoti;
– za sofinanciranje projekta »Za lepšo Ljubljano« pod temo i.), največ v višini
1.000 EUR.
– posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna enota) se lahko prijavi na celoten
sklop sofinanciranja z največ 6 vlogami, od
tega:
– z največ 4 vlogami na teme od a.
do g.,
– ena vloga za jubileje, glede na izpolnjene kriterije pod temo h. in
– z eno vlogo za sofinanciranje projekta »Za lepšo Ljubljano« pod temo i.
– pri sofinanciranju jubilejev vrtcev se ne
upoštevajo merila za izbor vlog,
– posamezni vlagatelji oddajo vse vloge
v eni ovojnici,
– posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis
v MOL.
IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji vseh devetih razpisanih temah
obogatitvenih dejavnosti znaša 80.000 €.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se
razpoložljiva sredstva spremenijo.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti
porabljena do 31. 12. 2011.
Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 1.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
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Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do
6 vlog) poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2011 – »Ne
odpiraj – vloge: Obogatitvene dejavnosti
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL«
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna vloga:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je razpisan za posamezno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija ne bo javno, in se bo pričelo
dne 26. 1. 2011. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni ustrezno
dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov
področne strokovne komisije po pooblastilu
župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo področna strokovna komisija
na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh po
uveljavitvi proračuna MOL za leto 2011.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje),
Resljeva 18, Ljubljana, soba 108.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar: tel. 306-40-18,
e-pošta: violeta.logar@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
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dokumentacije bo v sredo, 12. 1. 2011, ob
9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas
kontaktirajte preko zgornjega e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7434/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in
Statuta MOL (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov v MOL
za leto 2011 za področje
Mladinski raziskovalni projekti
I. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce
in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim
mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja
in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo
na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer za:
– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje
OŠ in SŠ,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol
s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in
nadaljevalni projekti),
– projekte usposabljanja učiteljev za
mentorstvo MRD,
– projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2010. Vlagatelji
niso upravičeni kandidirati na javni razpis
s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
– Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki
delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– osnovne in srednje šole,
– društva,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– raziskovalne institucije, ki delujejo na
območju Mestne občine Ljubljana.
– Posamezni predlagatelj lahko kandidira
z največ 5 projekti. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 5 projektov, bo Mestna
občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje
največ 5 projektov v skladu z razpisanimi
merili in kriteriji, ostale pa zavrnila.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu: prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2011: vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje,
če so sestavni del razpisne dokumentacije.
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IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Merila so naslednja:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število udeležencev,
– sodelovanje institucij,
– mednarodni projekt,
– projekti metodik.
V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti za potrebe
MOL za leto 2011 je 30.000,00 EUR.
Za posamezen projekt se predvideva
sofinanciranje v višini do 540,00 EUR, za
projekte metodik in usposabljanja mentorjev
pa do 875,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti
porabljena v letu 2011.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 1.
2011 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga:
Mladinski raziskovalni projekti«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije, ne bo javno in se bo pričelo 26. 1. 2011. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku treh dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v postavljenem
roku dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije
na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh po
uveljavitvi proračuna MOL za leto 2011.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html, ali pa jo
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer: med 9. in 14. uro, v tajništvu oddelka, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljub
ljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, oziroma e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-33 (Vladimir Koprivnikar), e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v sredo 12. 1. 2011, ob
11. uri, v veliki sejni dvorani, na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas
kontaktirajte preko zgornjega e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7435/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007,
114/2007 – ZIPRS0809, 61/2008 in 99/2009
– ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 – UPB)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega oziroma
strokovnega tiska ter znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov za potrebe
MOL za leto 2011
I. Predmet razpisa:
Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti
I.a. Znanstveni in strokovni tisk:
– Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje življenja
v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za
promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in
projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter
tematske številke znanstvene periodike, ki
obravnavajo problematiko MOL ali prevode
del, ki so zaradi obravnavanega področja
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
– Delavnice in seminarji, ki so tematsko
naravnani na vprašanja življenja v mestu,
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njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti,
pomembnih za Ljubljano in ki pomembno
prispevajo k njeni promociji.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni
najkasneje do 11. novembra 2011, kar pomeni, da mora sofinancer končno poročilo
prejeti najkasneje na omenjeni datum.
II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis:
Prijavitelji so lahko za:
– znanstveni in strokovni tisk: založbe,
javni zavodi, nepridobitne organizacije,
– znanstveni in strokovni posveti: javni
zavodi, nepridobitne organizacije.
III. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih
subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec T3: merila za ocenjevanje vlog – tisk).
III.a. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:
– pomen in aktualnost tematike,
– ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za
MOL,
– pričakovana odzivnost,
– racionalna in varčna izvedba.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec P3: merila za ocenjevanje vlog – posveti).
IV. Okvirna višina sredstev.
Tisk in posveti: 19.000,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
V. Roki porabe dodeljenih sredstev:
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba
pogodb bosta potekali v skladu z določili
Odloka o proračunu MOL za leto 2011 in
veljavnimi zakonskimi predpisi. Dodeljena
sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena
v letu 2011.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. januarja 2011 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga, vključno s predpisanim številom izvodov, mora biti poslana
v zaprti ovojnici, z obvezno oznako »Ne odpiraj – vloga: znanstveni tisk« oziroma »Ne
odpiraj – vloga: znanstveni posvet«.
VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija, ne bo javno in se bo pričelo 27. januarja 2011. Kolikor se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne
komisije v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v roku osmih
dni dopolnijo.
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VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh po
uveljavitvi proračuna MOL za leto 2011.
IX. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik sredstev v roku osmih dni
ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili,
kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka
prijavnega roka, vsak delovni dan, med 9.
in 12. uro, na naslovu: Mestna občina Ljub
ljana, Služba za razvojne projekte in investicije, II. nadstropje, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. 306-46-57
(Simona Berden), faks 306-13-47, oziroma
po elektronski pošti simona.berden@ljubljana.si, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7436/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2011:
Socialno varstvo in varovanje zdravja –
Ljubljana – zdravo mesto
I. Predmet razpisa
1. Sklop A: Programi socialnega varstva
z naslednjih razpisnih področij:
1.1. Socialnovarstveni programi za ljudi,
ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi
za brezdomce in brezdomke
1.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
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1.2.1. Socialnovarstveni programi, ki
starejšim nudijo oporo za samostojnejše in
kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem
okolju
1.2.2. Dnevni centri za starejše
1.3. Socialnovarstveni programi za ljudi
s težavami zaradi uživanja dovoljenih in/ali
nedovoljenih drog in z motnjami hranjenja
oziroma s težavami zaradi različnih oblik
zasvojenosti:
1.3.1. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja
1.3.2. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi
zasvojenosti z alkoholom
1.3.3. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce
in uživalke nedovoljenih drog: zavetišče
1.4. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo
podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
1.5. Socialnovarstveni programi, ki imigrantom in imigrantkam nudijo podporo in
omogočajo njihovo aktivno vključevanje
v skupnost
1.6. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, nudijo
možnost varne namestitve:
1.6.1. Varna namestitev za ženske in
otroke, ki so žrtve nasilja
1.6.2. Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja
1.7. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
1.8. Drugi socialnovarstveni programi
(zaupni telefoni, programi za istospolno
usmerjene, razvoj in promocija prostovoljnega dela, programi za povzročitelje nasilja
idr.)
2. Sklop B: Programi varovanja zdravja
z naslednjih razpisnih področij:
2.1. Programi, namenjeni ohranjanju in
promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov
2.2. Programi, namenjeni osveščanju
o odgovornem spolnem vedenju in o spolno
prenosnih okužbah
2.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)
2.4. Programi, namenjeni osveščanju in
spodbujanju zdravega odnosa do tobaka,
alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju
njihove škodljive uporabe
2.5. Programi, namenjeni preprečevanju
in zmanjševanju poškodb v prometu
2.6. Programi, namenjeni izboljšanju
kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive
skupine
Pomembno!
Posamezni program in/ali projekt (v nadaljevanju: program) je mogoče prijaviti na
enega od sledečih razpisnih področij:
– 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 1.3.2.,
1.3.3., 1.4., 1.5., 1.6.1., 1.6.2., 1.7. ali 1.8.
(pod sklopom A) oziroma
– 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. ali 2.6. (pod
sklopom B).
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
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1.1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda, s šifro
dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08), ki ustreza področju zdravstva in socialnega varstva oziroma ima v svojih aktih
jasno opredeljeno delovanje na razpisnem
področju.
1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda
lahko s posameznim programom kandidira
na naslednja razpisna področja:
– 1.2.2. (sklop A iz I. točke tega javnega
razpisa),
– 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. ali 2.6. (sklop
B iz I. točke tega javnega razpisa).
1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program
na območju MOL, prvenstveno za občanke
in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo na območju MOL.
1.4. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu
s predmetom razpisa.
1.5. Vlagatelj, ki je v letih 2008 do 2010
že bil pogodbena stranka MOL, mora imeti
izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL.
1.6. Vlagatelj z istim programom kandidira le na enega od razpisnih področij MOL
za leto 2011.
1.7. Vlagatelj na javni razpis MOL ne
kandidira s programom, za katerega je sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu
2011 še v teku.
2. Posebni pogoji
Posebna pogoja tega javnega razpisa
sta:
2.1. za kandidiranje na področje številka 1.3.3.: program omogoča namestitev
in je uporabnikom/-cam na voljo vse dni
v tednu;
2.2. za kandidiranje na področji številka 1.6.1. in 1.6.2.: program omogoča neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in
je uporabnicam na voljo 24 ur dnevno, vse
dni v tednu.
III. Merila za izbor programov: merila za
oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev
sofinanciranja, na osnovi katerih področna
strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse
razpisne pogoje, predlaga programe za
dodelitev sredstev in višino sofinanciranja,
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena
realizaciji programov za področje »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljub
ljana – zdravo mesto« za leto 2011, znaša
914.000,00 €.
1. Sklop A:
Programi socialnega varstva

2. Sklop B:
Programi varovanja zdravja

1.1.

7.000,00 €

2.1.

27.000,00 €

1.2.

186.000,00 €

2.2.

25.000,00 €

1.3.

98.000,00 €

2.3.

45.000,00 €

1.4.

157.000,00 €

2.4.

62.000,00 €

1.5.

20.000,00 €

2.5.

30.000,00 €

1.6.

142.000,00 €

2.6.

25.000,00 €

1.7.

10.000,00 €

1.8.

80.000,00 €

Skupaj

700.000,00 €

Skupaj

214.000,00 €

MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti
porabljena v letu 2011.
VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 24. 1. 2011 (datum poštnega žiga
velja kot datum oddaje vloge).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in obvezno opremljena z oznako:
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis:
socialno varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz sklopa A tega
javnega razpisa) oziroma
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: varovanje zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz sklopa B tega
javnega razpisa).
V primeru, da vlagatelj kandidira z več
programi, mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na naslov, v roku in
z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh odstavkov te točke javnega razpisa.
VII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter v ocenjevanje
na osnovi meril tega javnega razpisa bodo
izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje
kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem
in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne uporablja,
to ustrezno označi v točki VII./6. prijavnega
obrazca. V tem primeru, na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe prijavitelja, zadošča
podpis odgovorne osebe prijavitelja,
– ima priložene vse priloge v skladu
s VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne
bo javno, se bo začelo v sredo, 26. 1. 2011.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni
od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VII. točki besedila
tega javnega razpisa niso formalno popolne,
v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih
vlogah na razpisnih področjih, po pooblastilu župana, s sklepi odločil podžupan MOL,
o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na
način, ki je določen v VI. točki besedila tega
javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji
bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega
javnega razpisa,
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– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali
bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
uveljavitve proračuna MOL za leto 2011.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega
razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak
delovni dan, od ponedeljka do četrtka, od
8. do 17. ure, in v petek, od 8. do 13. ure,
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslov ozsv@ljubljana.si,
– po telefonu: 01/306-41-00 – izključno
v času uradnih ur, in sicer:
– ponedeljek, od 8.–12. ure,
– sreda, od 8.–12. ure in od 13.–16. ure
in
– petek, od 8.–12. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2010-1
Ob-7437/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 110/02 in 15/03), 3. in 72. člena
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 115/08) in Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB)
objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov,
dodelitev domicila in dodelitev uporabe
prostora programom Letnega programa
športa v MOL za leto 2011,
ter
zbiranje predlogov za sofinanciranje
Programov mestnih panožnih
športnih šol otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport za leto 2011
1. Pomen izrazov- povzeti po Pravilniku
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 115/08)
Izvajalec letnega programa športa v MOL
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko
vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega
programa športa v MOL na podlagi tega
razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa
športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe
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izvedbe enega ali več programov povežejo
z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed
sebe določijo nosilca konzorcija.
Športna panoga je tista panoga, ki je
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne
sisteme mednarodnih športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko
smučanje, atletika, gimnastika (športna in
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom,
kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby,
smučarski skoki, smučarski teki, tenis in
vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega
pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli.
V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času,
ko ne poteka redni program vzgoje oziroma
izobraževanja.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih
objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške
obratovanja športnega objekta in ne najemnine.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
letnega programa športa v MOL, dodelitev
pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam
v športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa
v MOL za leto 2011, dodelitev domicila in
dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2011.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji
prejeli na podlagi predlogov za ta razpis,
bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti
namenjena v dobro končnih uporabnikov in
se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni
programa za končnega uporabnika.
I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec
MOL v e- Razpisu oziroma Obrazec vloga
domicil
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo enega leta se športnim društvom
in športnim zvezam v športnih objektih kot
izvajalcem programov letnega programa
športa v MOL izvede z namenom zagotovitve prednostne uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma
zveze, kolikor na športnem objektu obstaja
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prostor, in z namenom prednostne uporabe
prostora v mreži javnih športnih objektov za
izvajanje programov društva oziroma zveze.
II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov
se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov
in namen uporabe športnih objektov se za
izvedbo letnega programa športa opredelita
in objavita v razpisni dokumentaciji.
Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ
v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži
javnih športnih objektov.
Prednost pri uporabi prostora v mreži
javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter
programi športne vzgoje otrok in mladih,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
III. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega
razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in
uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in
Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 115/08, v nadaljevanju Pravilnik
o pogojih).
Osnovo za izračun zneskov iz petega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 35. člena Pravilnika o pogojih predstavljajo zneski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem
dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za
leto 2010, zbiranje predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 2011 ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport za leto 2010
in zbiranje predlogov za sofinanciranje teh
programov leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/09).
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
a. Zlati sonček za predšolske otroke,
Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– propagandno gradivo;
– strokovni kader;
– najem do 60 ur uporabe objekta na
skupino, ki lahko obsega do 20 otrok.
b. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in druga tekmovanja za otroke
do 12 let, Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader (sodniki);
– stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo).
c. Drugi do 80 urni interesni programi
športne vzgoje otrok (Obrazec 2), mladine
in študentov (Obrazec 1) ter otrok in mladine
s posebnimi potrebami (Obrazec 2)
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader in objekt za izvedbo do
80 ur interesne športne vzgoje na skupino;
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– strokovni kader in objekt za izvedbo
do 80 ur interesne športne vzgoje v času po
pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški
programi)
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra in
objekta za izvedbo do 80 ur programa športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi
potrebami.
d. Programi vadbe športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa
odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna
kategorija člani), Obrazec 3
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje strokovnega kadra, objekta, materialnih stroškov programa (stroški
materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostnih kategorijah:
– cicibani, cicibanke v obsegu do 240 ur
za največ en program;
– mlajši dečki in deklice v obsegu od 240
do 400 ur;
– starejši dečki in deklice v obsegu od
300 do 800 ur;
– mladinci in mladinke kot jih opredeljujejo pravila posameznih panogah v obsegu
od 400 do 1100 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov kakovostnega športa članov
v prednostnih športnih panogah zaprosijo za
sofinanciranje najemnine objekta, na področju programov kakovostnega športa ostalih
športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočenje uporabe javnih športnih
objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 320 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa članov
v prednostnih športnih panogah zaprosijo
za sofinanciranje vadbe registriranih športnikov ter omogočenje uporabe javnih športnih objektov, na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko
v okviru vloge zaprosijo za omogočenje
uporabe javnih športnih objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 1200 ur.
e. Programi mestnih panožnih športnih
šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni
in vrhunski šport, Obrazec 8
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih
trenerjev v prednostnih športnih panogah,
v obsegu najmanj 20 ur na teden v programih športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
ki jih izvajajo športna društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih
oziroma mednarodnih panožnih športnih
zvez.
f. Športna rekreacija odraslih- Programi
vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta za
izvedbo do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. Kolikor je vlagatelju v objektih v lasti MOL odobreno 80
ur za posamezen program, vlagatelj za ta
program ne more prejeti denarnih sredstev
sofinanciranja. Če so udeleženci programa
socialno in zdravstveno ogroženi, invalidi
oziroma občani, starejši od 65 let, lahko
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vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za
sofinanciranje strokovnega kadra.
g. Športna rekreacija odraslih- Programi
prireditev in projekti animacije, Obrazec 5
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih športno rekreativnih
prireditev:
– Ljubljanski maraton;
– Maraton Franja;
– Pohod ob žici.
Poleg naštetih prednostnih športno rekreativnih prireditev lahko vlagatelji v okviru
vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje:
– drugih velikih športno rekreativnih prireditev v MOL;
– drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športnorekreativne programe, kot so ligaška
športno rekreativna tekmovanja, enodnevne
in večkratne animacijske športno rekreativna prireditve.
h. Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 6
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela in poslovodenja ter izvajanja naslednjih poslovnih
funkcij:
– podpora trženju;
– ravnanje s člani;
– ravnanje s financami in računovodenje;
– ravnanje s kadri.
Del sredstev bo namenjenih tudi sofinanciranju konkretnih projektov za spodbuditev
registriranih športnih blagovnih znamk.
i. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje dejanskih stroškov (stroški
materiala, blaga in storitev).
j. Program mednarodne dejavnosti,
Obrazec 10
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje dejanskih stroškov (blago
in storitve) za program Turnir 5 mest, v katerem nastopajo športniki, izbrani v reprezentanco MOL.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/06);
– zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, 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);
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca
ter sofinanciranja programov in uporabe

mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in
izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce
MOL z državljanstvom Republike Slovenije;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
v športu;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov;
– imajo status športnega društva, katerih
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno
zbirko članstva in zbirko udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov
ne morejo;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z državo, Mestno občino Ljubljana in njenimi
povezanimi osebami;
– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene
z razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna
MOL;
– dodeli uporaba javnega športnega prostora ali
– v postopku vrednotenja programov po
merilih prejme vsaj 40% točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki
so združeni v konzorcij znotraj posamezne
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na
razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega
člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se
v postopku vrednotenja obravnava kot vloga
enega vlagatelja.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Zlati sonček za predšolske otroke, Obrazec 1:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno – organizacijskega
dela v športu;
– zagotovi izvajanje programov v skupinah, v katerih je največ 20 udeležencev;
– zagotovi izvajanje programov v skladu
s podrobnimi določili o predmetu in obsegu
vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko programa oziroma naloge, določeni
s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Šolska športna tekmovanja za
šoloobvezne otroke in druga tekmovanja za
otroke do 12 let, Obrazec 1:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki:
– je registriran za opravljanje športne
dejavnosti oziroma je včlanjen v nacionalno
panožno športno zvezo;
– za izvajanje programa zagotovi odgovorno osebo, ki mora imeti visokošolsko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno – organizacijskega dela v športu;
– zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne
zveze.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Drugi do 80 urni interesni
programi športne vzgoje otrok (Obrazec 2),
mladine in študentov (Obrazec 1) ter otrok
in mladine s posebnimi potrebami (Obrazec 2):
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki:
– za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno – organizacijskega
dela v športu; (za počitniške programe samo
ta pogoj)
– zagotovi izvajanje programov (razen
počitniških programov)v skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 udeležencev
(otrok, mladih ali študentov);
– zagotovi izvajanje programov za udeležence s posebnimi potrebami v skupinah,
v katerih je največ 10 udeležencev (otrok
ali mladih);
– z ustreznimi zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino s posebnimi potrebami.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Programi vadbe športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa
ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci
s programi vadbe v posameznih športnih
panogah, ki izvajajo vsaj en program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport oziroma vsaj en
program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega
sistema nacionalne ali mednarodne športne
zveze v eni izmed pet starostnih kategorij.
Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge.
Na področju programov športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo
izvajalci s programi, v katere so vključeni
registrirani športniki v ustreznih starostnih
kategorijah.
Na področju programov kakovostnega
športa prednostnih športnih panog lahko na
razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega
športa prednostnih športnih panog lahko
na razpis kandidirajo izvajalci s programi,
v katere so vključeni registrirani športniki
s statusom mednarodnega, svetovnega ali
perspektivnega razreda, v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega
športa ostalih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere
so vključeni registrirani športniki, v starostni
kategoriji člani in članice.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8:

Št.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
A: je v letu 2010 prejemal sredstva za
stroške dela enega ali več trenerjev. Izvajalec samo izpolni Obrazec 8. Pogodbe o izvajanju programa se za obstoječe število
trenerjev z aneksom podaljšajo. Za vsakega
dodatnega trenerja glej pod B;
B: v letu 2010 ni prejemal sredstev za
stroške dela enega ali več trenerjev in je
novi izvajalec. Na razpis za sofinanciranje
se lahko prijavi, če:
– predloži mnenje najvišjega strokovnega organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za program posamezne
mestne panožne športne šole;
– deluje v panogi, v kateri najvišji strokovni organ panožne športne zveze sprejme dolgoročen program organiziranosti in
delovanja mestnih panožnih športnih šol za
posamezno športno panogo;
– bo razpisani program izvajal v prednostni športni panogi (alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo,
košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka,
plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki,
smučarski teki, tenis in vaterpolo)
– sprejme individualen štiriletni program
za posamezno mestno panožno športno
šolo, namenjen izključno športni vzgoji
otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in
vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih,
vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa;
– zagotovi, da program iz prejšnje alineje
izvaja trener z ustrezno izobrazbo športne
smeri oziroma oseba, ki lahko delo opravlja
v skladu s 65. členom Zakona o športu;
– zagotovi, da pri izvajanju programa
sodelujejo strokovni delavci z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo;
– za namen financiranja zaposlenega
trenerja ne prejema drugih javnih sredstev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter Programi športa
invalidov, Obrazec 4:
Na razpis za sofinanciranje se lahko
prijavijo izvajalci, ki za vodenje programov
vadbe v različnih športnih panogah in v skupinah, ki štejejo do 20 članov in članic, zagotovijo strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno
usposobljenost za opravljanje strokovno- organizacijskega dela v športu.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki programe izvajajo v skupinah, v katerih je največ 10 invalidov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslihProgrami prireditev in projekti animacije,
Obrazec 5:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki:
– imajo v svojih aktih opredeljeno izvajanje športne dejavnosti;
– za vodenje programa zagotovijo odgovorno osebo z visokošolsko izobrazbo
športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno- organizacijskega
dela v športu;
– za izpeljavo- izvedbo programa zagotovijo ustrezen sodniški in drug kader z licenco panožne zveze.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Programi za podporo delovanju
športnih zvez in društev, Obrazec 6:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo športna društva s sedežem v MOL in
zveze športnih društev, ki so jih ta društva
ustanovila. Športna društva in zveze športnih društev morajo biti ustanovljena pred
letom, za katerega je objavljen razpis.
Stroški dela za področje poslovodenja
se sofinancirajo v višini do največ 60% od
skupno odobrenih sredstev, stroški dela za
sklop izvajanja poslovnih funkcij se sofinancirajo v višini najmanj 40% od skupno odobrenih sredstev.
Kot poslovodna funkcija se šteje sekretar, tajnik in računovodja.
Kot poslovne funkcije se štejejo le konkretne podporne storitve za izvajanje poslovnih funkcij s področij podpore trženju,
ravnanje s člani, ravnanje s financami in
računovodenje ter ravnanje s kadri.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Program velikih mednarodnih
tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo mednarodna tekmovanja
in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na
območju MOL in so uvrščeni v letni program
športa, ter druga tekmovanja in prireditve;
– najmanj eno leto pred izvedbo tekmovanja oziroma prireditve mora izvajalec
pridobiti soglasje za izvedbo tekmovanja od
pristojnega organa;
– za tekmovanja, pri katerih tekmovalni
sistem ne omogoča izbora kraja in izvajalca
eno leto pred začetkom tekmovanja, mora
izvajalec pridobiti soglasje od pristojnega
organa najkasneje v 8 dneh po tem, ko je
bil s strani mednarodne organizacije izbran
za izvajalca;
– za razpisani program 3.4.5.5. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških
tekmovanj se lahko prijavijo izvajalci, ki
v razpisanih prednostnih športnih panogah
organizirajo druga tekmovanja in prireditve
evropske oziroma regionalne mednarodne
pokale oziroma lige in zagotavljajo neposredne TV prenose svojih domačih tekem;
– kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predložiti še soglasje
po določilih 53. člena Zakona o športu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Program mednarodne dejavnosti, Obrazec 10:
Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki
združuje športna društva iz več športnih panog in lahko na podlagi tega zagotovi kakovosten izbor športnikov za nastope v reprezentanci MOL.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno
področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa,
kakovost in realnost programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in po-
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sebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje
posebej.
6. Okvirna višina sredstev za izvedbo
razpisanih programov
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2011.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 5.440.594,00 €.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
izvedbi razpisanih programov za leto 2011,
po posameznih razpisnih področjih znašajo:
Šifrant

Naziv

Razpisan prostor

1.

Program športa otrok in mladine

2.

Šport odraslih

3.

Razvojne in strokovne naloge v športu

Razpisana sredstva

147.000 ur

3.489.594,00 €

31.000 ur

320.000,00 €
1.631.000,00 €

Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov v navedenih okvirnih zneskih na
naslednjih področjih delovanja v športu:
Nosilec

Obrazec

Številka programa

Program

5.480.594 €

1.

Program športa otrok in mladine

3.489.594 €

1.1.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

47.568 €

1.1.1.

Zlati sonček za predšolske otroke

23.688 €
19.948 €

Kolčan

Obrazec 1

1.1.1.1.

Drsanje

Kolčan

Obrazec 1

1.1.1.2.

Krosi

Kolčan

Obrazec 2

1.1.2.

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske
otroke

1.2.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

1.2.3.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

96.236 €

Individualne panoge

65.520 €

Ekipni športi

30.716 €

Druga tekmovanja za otroke do 12 let

20.000 €

Zaključna tekmovanja za programe z razvejano interesno
dejavnostjo (1.2.5.1.)

10.000 €

Zaključna tekmovanja za ostale programe interesnih
dejavnosti

10.000 €

Plut

Plut

Obrazec 1

Obrazec 1

1.2.4.

3.740 €
23.880 €
478.976 €

1.2.5.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

362.740 €

254.740 €

Kolčan

Obrazec 2

1.2.5.1.

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih
izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več
kot 10 šolah
do 17. ure

Kolčan

Obrazec 2

1.2.5.2.

Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški
programi)

40.000 €

Kolčan

Obrazec 2

1.2.5.3.

Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke

60.000 €

Kolčan

Obrazec 2

1.2.5.4.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok
s posebnimi potrebami

1.3.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

8.000 €
45.050 €
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Šolska športna tekmovanja za mladino

35.050 €

Individualne panoge

18.850 €

Ekipni športi

16.200 €

1.3.2.

Medfakultetna tekmovanja

10.000 €

1.3.2.1.

Ligaška tekmovanja med fakultetami

4.500 €

1.3.2.2.

Enodnevna tekmovanja

2.000 €

1.3.2.3.

Promocijska tekma v košarki med reprezentanco SŠ in UL

3.500 €

1.4.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in
vrhunski šport

1.700.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 3

Individualne panoge

900.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 3

Kolektivne panoge

800.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 8

1.5.

Mestne panožne športne šole

1.218.000 €

2.

Šport odraslih

2.1.

Programi vadbe kakovostnega športa

65.000 €

320.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 3

Individualne panoge

35.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 3

Kolektivne panoge

30.000 €

2.2.

Programi vadbe vrhunskega športa

100.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 3

Individualne panoge

55.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 3

Kolektivne panoge

45.000 €

2.3.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

140.000 €

2.3.1.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

66.550 €

Počervina

Obrazec 4

2.3.1.1.

Programi vadbe

36.550 €

Počervina

Obrazec 4

2.3.1.2.

Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od
65 let

10.000 €

Počervina

Obrazec 4

2.3.1.3.

Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene

10.000 €

Počervina

Obrazec 4

2.3.1.4.

Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene

10.000 €

2.3.2.

Projekti animacije

73.450 €
19.915 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.1.

Ligaška tekmovanja

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.1.1.

nogomet

4.940 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.1.2.

košarka

6.740 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.1.3.

odbojka

2.060 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.1.4.

tenis

1.330 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.1.5.

kegljanje

2.240 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.1.6.

namizni tenis

2.605 €

2.3.2.2.

Animacijske športno rekreativne prireditve

53.535 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.1.

Tek (priprava na Ljubljanski maraton)

7.500 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.2.

Nordijska hoja

2.500 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.3.

Pohodništvo

3.580 €
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Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.4.

Kolesarstvo (priprava na maraton Franja)

15.075 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.5.

Trim steze

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.6.

Tek na smučeh

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.7.

Plavanje

5.880 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.8.

Drsanje

1.500 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.9.

Rolanje

1.500 €

Počervina

Obrazec 5

2.3.2.2.10.

Kajak – Kanu

1.500 €

Počervina

Obrazec 4

2.4.

Programi športa invalidov

3.

Razvojne in strokovne naloge v športu

3.1.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih
za območje MOL

190.000 €
160.000 €

2.000 €
12.500 €

15.000 €
1.671.000 €

Lebar

Obrazec 6

3.1.1.

delovanje zvez društev

Lebar

Obrazec 6

3.1.2.

spodbuditev registriranih športnih blagovnih znamk

3.4.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

3.4.1.

Ljubljanski maraton

3.4.2.

Pohod ob žici

92.000 €
90.000 €

Počervina

Obrazec 5

30.000 €
1.441.000 €
165.000 €

Počervina

Obrazec 5

3.4.2.1.

Tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle

Počervina

Obrazec 5

3.4.2.2.

Pot ob žici – letna akcija

Počervina

Obrazec 5

3.4.3.

Maraton Franja

45.000 €

3.4.4.

Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL

60.000 €

2.000 €

Počervina

Obrazec 5

3.4.4.1.

Športni vikend Ljubljanica

10.000 €

Počervina

Obrazec 5

3.4.4.2.

Druge prireditve

50.000 €

3.4.5.

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve

1.092.500 €

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.1.

Tek na Šmarno goro

5.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.2.

Kajakaški maraton na Ljubljanici

3.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.3.

Športnik leta

4.500 €

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.4.

Druga tekmovanja in prireditve

3.4.5.5.

Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj

80.000 €
1.000.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.5.1.

Košarka

500.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.5.2.

Rokomet

300.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.5.3.

Nogomet

75.000 €

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.5.4.

Hokej

Lončar
Mateja

Obrazec 9

3.4.5.5.5.

Odbojka

25.000 €

3.4.6.

Mednarodna dejavnost

26.500 €

3.4.6.1.

Nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5. mest

26.500 €

Lončar
Mateja

Obrazec 10

100.000 €
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7. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena v letu 2011.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 1.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Za vlogo, ki bo v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis), mora
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo
ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti
skladno besedilom te točke razpisa. Kolikor
izjave ter skenirana dokazila in priloge ne
bodo oddane v e- Razpis, je potrebno tudi
te oddati v papirni verziji, vložene po spodaj
navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3
format – »srajčka«), po vrstnem redu. Vloga,
ki bo izpolnjena in oddana samo v e- Razpis, hkrati pa izpis s podatki o vlogi ne bo
poslan po pošti, ne bo upoštevana.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1) ali
pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL«
v e- Razpisu;
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Obrazec vloga«, ki je predpisan za
posamezno razpisno področje (ovoj št. 2)
ali pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v eRazpisu;
– podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3) ali izjave
oddane preko e- Razpisa;
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje(ovoj št. 4) ali
obvezna dokazila in druge priloge skenirane
in oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati
natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– dokumentacija mora biti urejena po
navedenem vrstnem redu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila razpisa.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica« in z obvezno označbo
razpisnega področja (obkrožite na »Obrazcu ovojnica«), pri čemer mora biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloženi
po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem
redu.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
jih lahko pošlje z eno pošiljko v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica« in z obvezno navedbo
razpisnih področij (obkrožite na »Obrazcu
ovojnica«), pri čemer morajo biti vsebovane
vloge in posamezni dokumenti vloženi po
zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem
redu.
Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam
izvajalcev z lokacijami izvajanja programov
se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci
morajo v svojih komunikacijskih sredstvih
s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL.

Št.

9. Datum odpiranja vlog, oddanih po
pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 26. 1. 2011 in ne bo
javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo
razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku
3 dni dopolnijo.
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi odločitve/predloga razpisne
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih in pritožba glede
izbora meril v okviru razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti
ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene
z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala
in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
(razen glede formata ovojnice), ki je določen
v 8. točki besedila tega razpisa;
– ki bodo predložene na drug način (npr.
po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov;
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije za posamezno
razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku
odpiranja vlog oziroma najkasneje v osmih
dneh od sprejema proračuna MOL za leto
2011, če proračun MOL za leto 2011 do
izteka roka 120. dni po zaključku odpiranja
vlog še ne bo sprejet.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva
– na spletni strani MOL http://www.
ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line«
izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi;
– v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva 41, Ljubljana, v času uradnih ur in po
poprejšnjem naročilu na marko.lebar@ljubljana.si.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
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Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim posredujejo Marko Lebar, vodje programov in skrbniki društev po
telefonu oziroma po e-pošti:
– tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur;
– e-pošta:
marko.lebar@ljubljana.si,
sport@ ljubljana.si.
Odgovori na vprašanja poslana do vključno 23. 1. 2011 bodo objavljeni na:
– http://www.ljubljana.si/si/mol/mestnauprava/oddelki/sport/vprasanja/default.
html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-0020/2010
Ob-7471/10
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 49/10),
ter sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mežica, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
enosobno stanovanje (prazno), na naslovu
Leška cesta 5, Mežica, št. stanovanja: 11
v 7. etaži, v izmeri 45,80 m2 (v izmero so
všteti kletni prostori), stoji na parc. št. 193/3,
pripisano pri vložku 1217, k.o. Mežica, stanovanje je vpisano pod 11.E-1222/11-889,
v ocenjeni vrednosti 33.000,00 €.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb je
stanovanjski prostor na naslovu Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje je vpisano
pod št. 889-418-10, v velikosti 118,92 m2,
leži na parceli št. 220, pripisani pri vložku
št. 536, k.o. Mežica, v ocenjeni vrednosti
59.936,00 €.
Navedeni ceni ne vključujeta davka na
promet nepremičnin.
Izhodiščne cene so določene v skladu
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom,
dne 20. 12. 2010 za stanovanje na Leški
cesti 5, Mežica in 7. 4. 2008 za stanovanje
na Partizanski cesti 1, Mežica.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmetne prodaje.
2. Ponudniki se lahko prijavijo na razpis
za eno nepremičnino ali obe nepremičnini
skupaj.
3. Varščina za resnost ponudbe:
– III/1 (stanovanje na Leški cesti 5, Mežica) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica,
št. 01274-0100010050, sklic 00 430-20-1,
najkasneje do 30. 12. 2010 in znaša 10%
od izklicne cene v točki II/1. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti,
po končani izbiri.
– III/2 (stanovanje na Partizanski cesti 1,
Mežica) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica, št. 012740100010050, sklic 00 430-20-2, najkasneje
do 30. 12. 2010 in znaša 10% od izklicne
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cene v točki II/2. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri.
4. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje
v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne
pogodbe s prodajalcem.
5. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo nepremičnine za stanovanje pod št. II/1 v znesku 210,00 EUR
oziroma za stanovanje pod št. II/2 v znesku 348,01 EUR, ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev ter druge
davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni
ceni nepremičnine. Stroške vpisa v kataster
stavb krije Občina Mežica.
6. Upoštevane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe, v katerih bo ponujena
cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne
cene.
7. V primeru, da se v razpisnem roku za
prodajo posameznega stanovanja ne prijavi nihče od ponudnikov se šteje, da se rok
za predložitev ponudb podaljša najkasneje
do 30. 6. 2011. Naročnik bo v podaljšanem roku upošteval in ocenil ponudbe po
vrstnem redu, kot bodo prispele na naslov
naročnika. S prvo ponudbo, ki bo formalno
in finančno ustrezna, bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
8. Po sklenitvi kupoprodajnih pogodb za
prodajo stanovanj iz točke II/1 in II/2 se razpis zaključi.
9. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje javnega razpisa (OBR-2/1 oziroma
OBR-2/2);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz
sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo
pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši
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od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe)
ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma
s.p.;
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno
osebo in s.p.);
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene;
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3/1 oziroma OBR-3/2).
10. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik,
za isto nepremičnino (do 1.000 €) ali enakih
ponudb se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici
do 31. 12. 2010, do 10. ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni
razpis za prodajo nepremičnin«.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb, ne bo javno.
2. Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh Občine Mežica, www.mezica.si. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica, vsak
delovni dan, na tel. 02/827-93-57 – Katarina
Danijel ali e-mail: mateja.mesnjak@mezica.si.
Občina Mežica
Št. 430-26/10
Ob-7481/10
Skladno z določilom prvega odstavka 29. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest na območju Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 86/09 in 56/10) objavljamo, da je
naročnik na portalu www.enarocanje.si, pod
številko JN12350/2010, dne 21. 12. 2010
posredoval objavo javni razpis za podelitev
koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode. Podatki o javnem razpisu se nahajajo v objavi.
Razpisna dokumentacija je objavljena preko
portala na spletnih straneh naročnika, na
naslovu: http://www.medvode.si/javni_razpisi_2010.htm.
Občina Medvode
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Javne dražbe
Ob-7424/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu s tretjim odstavkom 41. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in
49/10), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina, parc. št. 1204/4,
k.o. Marezige (2611), njiva, v izmeri 475 m2,
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 75, k.o.
Marezige, v lasti Republike Slovenije do celote in prosta bremen.
Predmetna nepremičnina se nahaja v neposredni bližini Mestne občine Koper, v vasi
Marezige, locirana je v bližini osnovne šole
v Marezigah. Dostop do parcele je po lokalni cesti skozi naselje in po dostopni vaški
poti, ki poteka po južnem robu parcele. Je
manjše nezazidano zemljišče z možnostjo
navezave na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. V naravi je parcela
v rahlem naklonu, zaraščena. Po obliki je
parcela pravokotna, sorazmerno ozka, širine ca. 6,00 m in dolžine 80,00 m.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 33.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost v višini 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 11. 1. 2011, z začetkom
ob 13. uri.
7. Višina varščine
Varščina
za
nepremičnino
znaša 3.300,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-93900110, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – parc.
št. 1204/4, k.o. Marezige.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe: za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne
dražbe se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,

tel. 01/478-84-43, faks 01/478-16-87, e-pošta: maja.nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
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);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za 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
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) in stroške cenitve plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-357/2010-1
Ob-7483/10
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 – Odl. US) in
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07, 100/09, 49/10), objavlja

javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Trisobno stanovanje (prazno) št. 8
v IV. nad. s kletjo, v skupni izmeri 79,23 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 14, Logatec, ležeči na
parc. št. 1611/6, k.o. Dolenji Logatec (2017),
id. št. 2017-8-24, letnik 1980, (tablica Mors
20038).
a) Ogled stanovanja:
– 4. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 5. 1. 2011 od 15. do 16. ure.
b) Izklicna cena: 93.500,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje št. 21 (prazno)
v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 58,11 m2
(po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc.
št. 620/29, zk podvložek 2965/27, k.o. Postojna (2490), letnik 1979, (tablica Mors
20960), id. št. v celoti 2490-8-23.
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 9.30 do 10.30,
– 4. 1. 2011 od 10.30 do 11.30.
b) Izklicna cena: 54.300,00 EUR.
3. Enosobno stanovanje št. 5 (prazno)
v I. nad., v skupni izmeri 44,07 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu
Vojkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc.
št. 3185, zkv 3095, k.o. Postojna (2490), letnik 1954, (tablica Mors 25583), id. št. v celoti 2490-748-10.
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure,
– 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 44.700,00 EUR.
4. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10
v KL, v izmeri 38,49 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ulica 4,
stoječa na parc. št. 3185 zkv 3095, k.o. Postojna, letnik 1954, (tablica Mors 25588).
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure,
– 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 47.300,00 EUR.
5. Enosobno stanovanje št. 3 (prazno)
v I. nad., v skupni izmeri 57,17 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ul. 8, Postojna, ležeči na parc. št. 3196/1,
zkv 2982, k.o. Postojna (2490), letnik
1957, (tablica Mors 25611), id. št. v celoti
2490-753-3.
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure,
– 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 50.000,00 EUR.
6. Enosobno stanovanje št. 6 (prazno)
v II. nad., v skupni izmeri 59,37 m2 (po
katastru 51,80) v stanovanjski stavbi, na
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naslovu Vojkova ul. 8a, Postojna, ležeči na
parc. št. 3196/2, zkv 3017, k.o. Postojna
(2490), letnik 1957, (tablica Mors 25620),
id. št. v celoti 2490-752-8.
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure,
– 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 51.200,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje št. 6 (prazno)
v II. nad., v skupni izmeri 75,28 m2 (po
katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu
Vojkova ul. 10a, Postojna, ležeči na parc.
št. 3197, zk podvložek 2983/9, k.o. Postojna
(2490), letnik 1955, (tablica Mors 25633), id.
št. v celoti 2490-756-6.
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure,
– 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 86.400,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje št. 8 (prazno)
v I. nad., v skupni izmeri 53,94 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu
Stjenkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc.
št. 423/5, zk podvložek 3444/8, k.o. Postojna (2490), letnik 1970, (tablica Mors 25686),
id. št. v celoti 2490-475-6.
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 9.30 do 10.30,
– 4. 1. 2011 od 10.30 do 11.30.
b) Izklicna cena: 49.000,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1
v PR, v izmeri 58,30 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje
15, stoječe na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o
Postojna, letnik 1961, (tablica Mors 25763)
ident. št. 2490-200-1.
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 11. do 12. ure,
– 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 45.800,00 EUR.
10. Enosobno stanovanje (prazno), št. 8,
(prej št. 7) PR, v izmeri 40,10 m2 v (po katastru) stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S
zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579-272…., letnik 1948, (tablica Mors 24837).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 12. do 13. ure,
– 6. 1. 2011 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 16.700,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 10, (prej št. 9) I. nad., v izmeri 43,40 m2
(po katastru) v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na
parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident.
št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24839).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 12. do 13. ure,
– 6. 1. 2011 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 17.600,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje (prazno),
št. 12, (prej 11) II. nad., v izmeri 49,60 m2
(po katastru) v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na
parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident.
št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24830
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 12. do 13. ure,
– 6. 1. 2011 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 15.000,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
II. nad., v izmeri 72,93 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi Črnomlju, Ul. 21 oktobra 2a,
stoječi na parc. št. 225/24 podvložek 2186,
id. 5.E, k.o. Črnomelj, ident. št. 1535-25-5,
letnik 1961, (tablica Mors 27764)
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a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 12. do 13. ure,
– 4. 1. 2011 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 43.900,00 EUR.
14. Štirisobno stanovanje in več (prazno)
št. 5 v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
141,27 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska
Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420,
k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-,
letnik 1924, (tablica Mors 24916).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 54.800,00 EUR.
15. Trisobno stanovanje (prazno)
št. 11 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
136,19 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska
Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420,
k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-,
letnik 1924, (tablica Mors 24909).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 47.400,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 13 v III. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 62,71 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978,
(tablica Mors 25032).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 42.500,00 EUR.
17. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 19 v IV. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 64,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978,
(tablica Mors 25038).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 46.000,00 EUR.
18. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 15 v III. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 63,64 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 24999).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 45.100,00 EUR.
19. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 17 v IV. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 64,97 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25000).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 43.900,00 EUR.
20. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 18 v IV. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 72,92 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25001).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.

b) Izklicna cena: 49.400,00 EUR.
21. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 20 v IV. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 76,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25003).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 54.900,00 EUR.
22. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 2
v PR s kletjo, v skupni neto izmeri 75,98 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Tavčarjeva 11, Ilirska Bistrica, ležeči na
parc. št. 1741, k.o. Ilirska Bistrica (2525),
id. št. 2525-2-, letnik 1959, (tablica Mors
24852).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 36.400,00 EUR.
23. Štiri in večsobno stanovanje (prazno)
št. 3 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
163,49 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Gregorčičeva cesta 1, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 3144, k.o. Trnovo
(2524), id. št. 2524-1325-, letnik 1925, (tablica Mors 24941).
a) Ogled stanovanja:
– 5. 1. 2011 od 10. do 11. ure,
– 6. 1. 2011 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 55.600,00 EUR.
24. Dvosobno stanovanje št. 22 (prazno)
v II. nad. s kletjo, v skupni izmeri (57,53 m2
po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Ferkova ul. 15, Maribor, ležeči na parc.
št. 2797/1, podvložek 2298/23, k.o. Tabor
(659), letnik 1970, (tablica Mors 26755) id.
št. v celoti 659-3446-22
a) Ogled stanovanja:
– 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure,
– 5. 1. 2011 od 15. do 16. ure.
b) Izklicna cena:52.600,00 EUR.
25. Dvosobno stanovanje št. 12 v 3.
nadstropju (7. etaža) (prazno), s površino
57,37 m2 s kletjo, v izmeri 2,94 m2 Brežice,
Bizeljska c. 25, stoječe na parc. št. 391, k.o.
brežice (1300), z ident. štev. 1300-5794-15,
vpisano v zk podvložku št. 1135/11 kot nepremičnina 12.E. (tablica Mors 27373).
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 12. do 13. ure,
– 4. 1. 2011 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena:43.700,00 EUR.
26. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 3
v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri 59 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kraigherjeva ulica 8, ležeči
na parc. št. 3164, podvložek 2962/4, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-306-3, letnik
1959, (tablica Mors 25556).
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure,
– 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 47.800,00 EUR.
27. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 2
v PR s kletjo, v skupni neto izmeri 73,76 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu
Postojna, Vojkova ulica 5, ležeči na parc.
št. 3010, zkv 1483, k.o. Postojna (2490), id.
št. 2490-749-2, letnik 1960, (tablica Mors
25592).
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure,
– 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 58.400,00 EUR.
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28. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 4 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
76,41 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi,
na naslovu Postojna, Vojkova ulica 10, ležeči na parc. št. 3197, zkv 2983, k.o. Postojna
(2490), id. št. 2490-757-5, letnik 1955, (tablica Mors 25624).
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 13. do 14. ure,
– 4. 1. 2011 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 56.700,00 EUR.
29. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 4 v I. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
59,02 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
13, ležeči na parc. št. 3325, zkv 3094, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-198-6, letnik
1961, (tablica Mors 25750).
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 11. do 12. ure,
– 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 49.600,00 EUR.
30. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 5 v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
58,77 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
15, ležeči na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-200-5, letnik
1961, (tablica Mors 25766).
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 11. do 12. ure,
– 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 47.200,00 EUR.
31. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 7 v II. nad. s kletjo, v skupni neto izmeri
58,84 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi, na naslovu Postojna, Kidričevo naselje
16, ležeči na parc. št. 3328, zkv 3289, k.o.
Postojna (2490), id. št. 2490-201-7, letnik
1961, (tablica Mors 25774).
a) Ogled stanovanja:
– 3. 1. 2011 od 11. do 12. ure,
– 4. 1. 2011 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 42.500,00 EUR.
B. Drugi objekti
32. Nekdanja vojaška stražnica Rateče,
k.o. Rateče (2167), parc. št. 1094/7, stan.
stavba, v izmeri 147 m2, dvorišče, v izmeri
1162 m2, gosp. posl. 32 m2, zkv 512.
a) Nepremičnina je prazna oseb in polna
neuporabnih stvari.
b) Po Lokacijski inf. dopustna za dejavnosti obrambe, zaščite in reševanja.
b) Ogled stražnice: (po predhodni najavi
na tel. št. ga. Jelen 01-471-2213).
c) Izklicna cena 227.800,00 EUR.
33. Garaža, na naslovu Ul. bratov Učakar 14, v izmeri 15,66 m2, stoječa na parc.
št. 2219/61 (prazna), št. 2., parc. štev.
2219/60, podvložek 4082/47, k.o. Zg. Šiška
(1739).
a) Ogled garaže: 5. 1. 2011 od 10. do
11. ure.
b) Izklicna cena: 21.700,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
Oglede stanovanj lahko brez najave
opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih
terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi
s stanovanji in objekti oziroma zemljiščem
lahko pokličete tudi na tel. 01/471-22-13,
od 27. 12. 2011 – do 12. 1. 2011, med 8.
in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno – kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Večina stanovanj je
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za
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takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebitno
drugačne ugotovljene površine stanovanja
pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane
davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR do 300.000,
00 EUR za 800,00 EUR,
– od 301.000 EUR do 600.000,00 EUR
za naprej za 1000,00 EUR,
– od 601.000 EUR naprej za
3.000,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-72000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-72000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 12. 1. 2011 do 12. ure, na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
Javna dražba, 13. 1. 2011« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi dr-
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žavi 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
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov
in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a.) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;.
b.) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c.) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 – Odl. US) in
Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09, 49/10). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo predvidoma posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe:
prodaja bo potekala dne 13. 1. 2011, ob
11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo,
na naslovu Vojkova 55a v avditoriju, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-66/2010
Ob-7475/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 22/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
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sto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja:
2.1. Nepremičnini v k.o. Novo mesto
(1456):
Predmet prodaje sta:
2.1.1. parc. št. 726, njiva, v izmeri 631 m2
ZKV 631, k.o. Novo mesto, in parc. št. 727/1,
travnik, v izmeri 455 m2, ZKV 631, k.o. Novo
mesto.
Nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 65.160,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 727/1, k.o. Novo
mesto, je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
2.2. Nepremičnine v k.o. Šentpeter
(1460):
Predmet prodaje so:
2.2.1. parc. št. 160/153, travnik, v izmeri
596 m2, ZKV 248, parc. št. 160/154, travnik,
v izmeri 829 m2, ZKV 248, parc. št. 160/155,
travnik, v izmeri 907 m2, ZKV 248, parc.
št. 160/156, travnik, v izmeri 768 m2, ZKV
248, parc. št. 160/157, travnik, v izmeri
758 m2, ZKV 248 in parc. št. 160/158, travnik, v izmeri 831 m2, ZKV 248, vse k.o.
Šentpeter. Zemljišča se prodajajo v kompletu. Izklicna cena nepremičnin znaša
234.450,00 EUR. Najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedene nepremičnine nahajajo v območju stavbnih zemljišč.
2.3. Nepremičnina, v k.o. Gabrje
(1478):
Predmet prodaje je:
2.3.1. parc. št. 1778, v izmeri 1295 m2,
ZKV 1775, k.o. Gabrje. Izklicna cena znaša
39.350,00 EUR. Najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Določena nepremičnina (nepremičnini
ali nepremičnine) bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi, s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
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strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupec mora plačati celotno kupnino
v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa
bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izstavilo zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku, na podlagi izstavljenega računa.
Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 13. 12.
2010, in sicer:
6.1. za nepremičnino, v k.o. Novo mesto:
– za parc. št. 726 in 727/1, k.o. Novo
mesto, ob 8. uri,
6.2. za nepremičnino, k.o. Šentpeter:
– za parc. št. 160/53, 160/154, 160/155,
160/156, 160/157 in 160/158, vse k.o.
Šentpeter, ob 8.10.
6.3. za nepremičnino, k.o. Gabrje:
– za parc. št. 1778, k.o. Gabrje, ob
8.20.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je

potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklici:
– 47820-179-2010 za nepremičnini, parc.
št. 726 in 727/1, k.o. Novo mesto, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Novo
mesto;
– 47820-119-2010 za nepremičnine, parc. št. 160/153, 160/154, 160/155,
160/156, 160/157 in 160/158, vse k.o.
Šentpeter, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Šentpeter;
– 47820-79-2010 za nepremičnino, parc.
št. 1778, k.o. Gabrje, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Gabrje;
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za
katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor
ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne
oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil
k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik in
tel. 07/39-39-230, kontaktna oseba je Vera
Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 02/02-671/10
Ob-7372/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih objavlja Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote
III – m/ž, v organizacijski enoti Medicina
dela, prometa in športa,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– podiplomski študij iz MDPŠ;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
sistem).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene
nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 02/02-671/10
Ob-7373/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9, 2000 Maribor,razpis za delovno mesto
svetovalec generalnega direktorja –
na področju računovodsko finančnih zadev – m/ž,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– pasivno angleški ali nemški jezik;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti

razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-7383/10
Skladno z 31. členom trinajste alineje
Pravil OKS-ZŠZ, in sklepa 1. seje IO-OKS,
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Celovška 25,
1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
generalnega sekretarja.
Kandidati morajo poleg splošnih in z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da imajo visoko izobrazbo pravne, ekonomsko ali organizacijske smeri,
– znanje dveh tujih jezikov, obvezno angleškega ali francoskega,
– večletne (vsaj 5 let) delovne izkušnje
na enakem ali podobnih delovnem mestu
z dokazili,
– organizacijske in druge vodstvene sposobnosti.
Generalni sekretar je delavec s posebnimi pooblastili skupščine in izvršnega odbora
in bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela ter programskimi usmeritvami za
vodenje OKS v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov OKS-ZŠZ Celovška 25, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Za razpis generalnega
sekretarja«.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez
Ob-7395/10
Javni socialno varstveni zavod, Center
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna,
Lokovina 10, 3204 Dobrna, na podlagi 56.
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami), 37. in 38. člena Statuta Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in
Sklepa Sveta Centra z dne 16. 12. 2010,
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice centra (šifra DM:
B017352).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo v skladu z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,

št. 3/07 – UPB2 s spremembami) in pet
let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit na področju
socialnega varstva,
– predložiti mora svoj program razvoja
Centra.
Kandidat mora imeti opravljen tudi program za vodenje socialnovarstvenega zavoda. V skladu s 56. členom ZSV je za
direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki
nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let in začne teči
z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
Prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati
v 15 dneh od dneva objave razpisa, na naslov Svet Centra, CUDV Dobrna, Lokovina
10, 3204 Dobrna, s pripisom »razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj.«
Javni socialno varstveni zavod,
Center za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna
Št. 431-0001/2010
Ob-7397/10
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 63/07
– UPB in naslednji, v nadaljevanju: ZJU),
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta na položaju
direktor občinske uprave.
Za to uradniško delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo
v nazivu podsekretar. Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Lovrenc na Pohorju, na naslovu Spodnji trg 8, Lovrenc na
Pohorju, kjer so uradni prostori občinske
uprave Lovrenc na Pohorju oziroma v drugih
uradnih prostorih, kjer občina opravlja svoje
naloge ter po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– neposredna pomoč pri vodenju občinske uprave in vodenje strokovnih nalog na
področju občine in občinske uprave,
– opravljanje najzahtevnejših in ključnih
nalog, oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji ter vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri razvoju občine,
– organizacija in zagotavljanje strokovnih, organizacijskih, protokolarnih in administrativno-tehničnih nalog za predstojnika
in občinski svet,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših na-
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log in nalog po pooblastilu ali nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02 in naslednji) ter pogojev, določenih
v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni
na nepogojno kazen v trajanju več kot šest
mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem
del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji
izobrazbe in delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del v organih
javne uprave in drugih državnih organih na
podobnih delovnih mestih za eno stopnjo
nižje izobrazbe, razen pripravništva.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti
usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost
odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost
nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Prav tako se od kandidata pričakuje poznavanje dela z računalnikom.
Prijava mora obvezno vsebovati:
1. Krajši življenjepis ter da se navede
poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja
in veščine;
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobja, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. Opis oziroma vizijo vodenja občinske
uprave s ciljem boljše učinkovitosti in racionalizacije obveznih nalog občine;
5. Izjavo o znanju uradnega jezika;
6. Izjavo kandidata da:
– na bil pravnomočno obsojen, zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Lovrenc na Pohorju pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
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Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili v zaprti ovojnici, z oznako »javni
natečaj za prosto delovno mesto direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Lovrenc
na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc
na Pohorju, v roku 8 dni po objavi javnega
natečaja v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: obcina@lovrenc.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren župan Joško Manfreda.
Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile
v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi
s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-7398/10
Svet Centra za socialno delo Jesenice
na podlagi sklepa 7. redne seje Sveta Centra za socialno delo Jesenice, z dne 23. 11.
2010, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Jesenice.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št 12/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl.
US: U-I-11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08
– ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS) in 29., 30. in 31. člen Statuta Centra
za socialno delo Jesenice, ter 4. člen Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Jesenice z dne 14. 12. 2004 lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena 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
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje 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.
– izdelan program dela oziroma vizijo
dela Centra za socialno delo Jesenice.

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 Jesenice, C. železarjev 4 a,
z oznako »za razpis«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Jesenice
Št. 110-133/2010
Ob-7446/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV:
h t t p : / / w w w. e u r o p a s s . c e d e f o p . e u r o pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi
z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-149/2010
Ob-7447/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09 in 57/10 – skl. US):
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a) 2 prosti mesti okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Celju,
b) 2 prosti mesti okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Mariboru,
c) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena v zvezi s petim odstavkom 13. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09 in 57/10 – skl. US):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Krškem,
b) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a, b, c
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a, b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 87/09 in 57/10
– skl. US) mora prijava kandidata vsebovati
naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV:
h t t p : / / w w w. e u r o p a s s . c e d e f o p . e u r o pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi
z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
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tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 059/2010
Ob-7448/10
V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02,
79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US: U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – Zarbit, v nadaljevanju ZDR), in Pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Javni agenciji za tehnološki razvoj RS,
z dne 23. 9. 2009, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:
višji vodja projektov – višji svetovalec področja I – univerzitetna izobrazba
– VII/2.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani, www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 10-687
Ob-7453/10
Javni socialno varstveni zavod, Zavod
za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252
Dornava, na podlagi 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), 37.
in 38. člena Statuta Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja
Dornava, št. 25/2006, z dne 18. 1. 2006 in
Sklepa Sveta zavoda št. 1096/2010, z dne
16. 12. 2010, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– predložiti svoj program razvoja zavoda.
Kandidat mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega
zavoda. V skladu s 56. členom Zakona
o socialnem varstvu je za direktorja lahko
imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja pet let. Mandat
začne teči z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev in krajšim opisom dosedanjega dela morajo kandidati poslati
v 15 dneh od objave razpisa, v zaprti kuverti, na naslov: Zavod za usposabljanje, delo
in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dorna-
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va, Dornava 128, 2252 Dornava s pripisom:
»Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri.
Svet Zavoda za usposabljanje, delo in
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 558/2010
Ob-7467/10
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK – UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91,
451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 67/03 in
30/06), Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Pokrajinski
arhiv v Novi Gorici.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju arhivske dejavnosti in poznavanje
področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja
svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom
oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je kandidat
šolal v tujem (pridobil stopnjo izobrazbe –
osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija tujega jezika ali
s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni
znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali s potrdilom, da se je
kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj,
na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali
s potrdilom, da je opravil izpit iz tujega jezika
v okviru programa do– ali podiplomskega
študija.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
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– program delovanja arhiva v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela arhiva,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske
dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega
zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor –
Pokrajinski arhiv Nova Gorica« v petnajstih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov, ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 559/2010
Ob-7468/10
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91,
451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski
arhiv na Ptuju (Uradni list RS, št. 67/03 in
30/06), Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju arhivske dejavnosti in poznavanje
področja dela arhiva;
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– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja
svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom
oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je kandidat
šolal v tujem (pridobil stopnjo izobrazbe –
osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija tujega jezika ali
s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni
znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali s potrdilom, da se je
kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj,
na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali
s potrdilom, da je opravil izpit iz tujega jezika
v okviru programa do– ali podiplomskega
študija.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela arhiva,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske
dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere

mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega
zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda
Zgodovinski arhiv na Ptuju.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Zgodovinski arhiv – Ptuj« v petnajstih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov: ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 560/2010
Ob-7469/10
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91,
451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03,
30/06 in 4/09), Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju arhivske dejavnosti in poznavanje
področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja
svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom
oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je kandidat
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šolal v tujem (pridobil stopnjo izobrazbe –
osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija tujega jezika ali
s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika)
ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem
jeziku ali s potrdilom, da se je kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj, na katerih je
aktivno uporabljal tuji jezik ali s potrdilom, da
je opravil izpit iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela arhiva,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske
dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje

Št.

petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Zgodovinski
arhiv Ljubljana.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Zgodovinski arhiv Ljubljana« v petnajstih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov: ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-7476/10
Splošna bolnišnica Celje, na podlagi
16. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje
objavlja prosta delovna mesta:
– predstojnika Oddelka za plastično
in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo
roke,
– predstojnika Urološkega oddelka,
– predstojnika Kardiološkega od
delka.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– Specialistični izpit iz strokovnega področja oddelka (za delovno mesto predstojnika Oddelka za plastično in rekonstruktivno
kirurgijo in kirurgijo roke: specialist z usmerjeno specializacijo),
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista,
– cepljenje proti hepatitisu B,
– predložijo program dela in razvoj medicinske stroke oddelka ter predloge organizacijske izboljšave oddelka, program na
področju celovite kakovosti s predlogi za
izboljšavo timskega dela in organizacijske
kulture.
Izbrani kandidat bo izbran za mandatno
dobo 4 leta.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
8 dni od dneva objave.
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Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo prošnje na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, z oznako: »za razpis predstojnika«.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-7480/10
Svet zavoda Turistično informacijskega
centra Vuzenica, Mladinska ul. 1, 2367 Vuzenica; na podlagi 11. člena Statuta Turistično informacijskega centra Vuzenica, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
1. Kraj opravljanja dela: Mladinska 1,
Vuzenica.
2. Vrsta delovnega mesta: direktor javnega zavoda.
3. Vrsta delovnega razmerja:
– za mandatno dobo 4 let,
– neprofesionalna funkcija.
4. Pričetek dela: takoj.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj 5. stopnja družboslovne, turistične smeri,
– ustrezne organizacijske sposobnosti,
– vsaj dve leti delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih.
6. Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje z delovnega področja ter tisti, ki dobro poznajo okolje in
območje Občine Vuzenica.
7. Kandidati, ki se prijavljajo na prosto
delovno mesto, morajo k prijavi predložiti
še:
– program oziroma vizijo razvoja ter dela
zavoda za mandatno obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje
4 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter program oziroma vizijo razvoja
zavoda, pošljite najkasneje v osmih dneh
po objavi razpisa, na naslov: TIC Vuzenica,
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, z oznako
»Prijava na razpis direktorja/ice«.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
razpisa in delovnem mestu direktorja lahko
dobite na tel. 02/ 87-91-220.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Turistično informacijskega centra
Vuzenica
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Druge objave
Št. 279
Ob-7371/10
Mestna knjižnica Ljubljana objavlja na
podlagi sprejetega Programa dela MKL za
leto 2010 (seja Sveta 22. 12. 2009), Pogodbe o prenosu sredstev MOL v upravljanje
javnemu zavodu in sklepa župana Mestne
občine Ljubljana o soglasju za oddajo prostorov v najem z dne 25. 8. 2010 ter v skladu
z 21. členom 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 v najem
za izvajanje gostinske dejavnosti
1. Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem
je Mestna občina Ljubljana, Mestna knjižnica Ljubljana (v nadaljevanju: MKL), Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, pa ima prostore
v upravljanju na podlagi pogodbe o prenosu
sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu
in nastopa kot zbiralec vlog in najemodajalec prostorov.
Prostori se oddajajo za osnovni namen
opravljanja gostinske dejavnosti, cilj pa je
zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe v MKL, Knjižnici Otona
Župančiča.
Razpisna dokumentacija je na voljo
ves čas trajanja razpisa na spletni strani:
http://www.mklj.si/index.php/javni-razpisi in
na naslovu Kersnikova ulica 2, 1000 Ljub
ljana.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Katja Brank, 01/600-83-00, katja.brank@mklj.si.
2. Predmet oddaje v najem: oddajamo
poslovni prostor, ki je del Knjižnice Otona
Župančiča, ki je enota Mestne knjižnice
Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana,
površine 138,76 m2, za izvajanje gostinske
dejavnosti, in sanitarije, v izmeri 10,20 m2.
3. Osnovni pogoji
Prostori, ki so predmet oddaje, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost z možnostjo organiziranja kulturnih prireditev.
Prostore se oddaja za dobo petih let. Najemno razmerje se lahko obnovi s sklenitvijo
nove najemne pogodbe z enakimi pogoji.
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo
v obdobju trajanja najemnega razmerja pri
opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem
svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo
usklajena z lokacijo, namenom in ambientom Knjižnice Otona Župančiča in njenim
prireditvenim programom.
V zgornjem prostoru lokala je nameščena zbirka publikacij društva Humanitas, ki
ostaja v lokalu.
Najemnik priskrbi na svoje stroške stole,
mize, gostinsko posodo in gostinske aparate
ter morebitno drugo potrebno opremo.
Elementi opreme prostorov in naprave,
ki jih bo najemnik uporabljal za obratovanje
gostinskih programov in gostinskih objektov,
morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti ter
sanitarno-tehničnim pogojem.

Najemnik mora na lastne stroške sam
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske
dejavnosti in za izvedbo morebitnega kulturnega programa (npr. avtorski in drugi honorarji, pridobitev pravice do javnega predvajanja ipd.).
Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki
presega redna vzdrževalna dela, pridobiti
soglasje najemodajalca.
Vse stroške za obratovanje (uporaba
električne energije, poraba vode, telefonski
stroški, ogrevanje, varovanje prostorov in
ostali stroški uporabe) nosi najemnik. Stroške električne energije se določi glede na
dejansko porabo, ostale obratovalne stroške
zaračuna najemodajalec v višini 25 EUR
na mesec.
Najemnik mora kriti stroške uporabe
stavbenega zemljišča v delu predmeta najema. Najemnik krije tudi stroške zavarovanj,
pri čemer se mora zavarovalna polica, ki jo
sklepa najemnik, vinkulirati v korist lastnika
nepremičnine, Mestne občine Ljubljana.
Najemnik mora z Javnim podjetjem Snaga d.o.o. pred začetkom obratovanja skleniti
pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti.
Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet najema.
4. Posebni pogoji
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati
pravila hišnega reda MKL, Knjižnice Otona
Župančiča.
Izbrani ponudnik soglaša, da bo ime gostinskega lokala izbral najemodajalec.
Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal
ali dodajal gostinsko in drugo opremo le
po predhodnem dogovoru in s soglasjem
pristojne osebe najemodajalca.
Obratovalni čas prostorov mora biti v celoti podrejen potrebam najemodajalca, tj.
najmanj znotraj delovanja Knjižnice Otona
Župančič, oziroma vsak delovni dan, med
8. in 20. uro, v soboto pa od 8. do 13. ure.
V juliju in avgustu bo zaradi morebitne krajše odprtosti knjižnice obratovalni čas kavarne po dogovoru. Obratovanje ob sobotah in
nedeljah je lahko določeno po posebnem
dogovoru.
Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo zaključenih sprejemov ali lastnih prireditev pridobiti predhodno soglasje najemodajalca.
Prostori se oddajo po sistemu videno
– najeto.
Ostala določila so navedena v vzorcu
pogodbe.
5. Programska izhodišča
Izhodišče:
Načrtovani gostinski lokal je namenjen
obiskovalcem Knjižnice Otona Župančiča
in vsem naključnim obiskovalcem okoliških
prostorov, ki želijo enostavnejšo ponudbo pijač in po potrebi manjših jedi, npr. sendvičev
ali sadja. Poslovni prostor se nahaja v štirih medetažah, in sicer na nivoju pasaže,
na nivoju pritličja knjižnice in dveh manjših
medetažah.
Ponudba mora zajemati:
– tople napitke,
– brezalkoholne pijače,

– kvalitetna vina,
– kvalitetno pivo,
– izbor žganih pijač.
Primerne vrste hitre prehrane (npr. sendvičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva
ipd.). Možna je tudi ponudba enostavnih solat in sladoleda.
– sladice
– tobačne izdelke.
Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz.
6. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka obratovanja z možnostjo podaljšanja.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo
izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih
pogojev v ponudbi kasneje ni mogoče poslabšati, torej ponujati nižje najemnine kot je
bila določna v razpisni dokumentaciji.
Ponujena najemnina ne sme biti nižja od
izhodiščne najemnine, ki je 2.255,75 € na
mesec (po predlogu sodnega izvedenca).
Najemnino se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki
Sloveniji.
7. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil vse zahtevane izpolnjene
obrazce in dokumente:
– Ponudba (OBR-1)
– Program dejavnosti, ki bo potekala v najetem prostoru, mora vsebovati
(OBR-2):
– ponudbo jedi in pijače (obseg ponudbe, vrsta ponudbe, minimalno število pijač
in jedi ...);
– opis opreme (oprema prostora, strežni inventar in steklenina, pribor in ostala
namizna posoda);
– opis osebja (število, izobrazbena
struktura, strokovna usposobljenost, znanje
tujih jezikov ...);
– predlog obratovalnega časa;
– predvideni nivo cen (ki mora biti primerljiv s cenami v podobnih gostinskih lokalih);
– ostalo (glasba, dekoriranje ob dogodkih, videz cenikov in jedilnikov ...);
– morebitno izvajanje druge (prireditvene) dejavnosti.
– Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne
reference v obliki potrjenih standardov kakovosti, prejetih nagrad in priznanj.
– Registracija podjetja oziroma izpis iz
sodnega registra
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
– izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
– bilanco stanja za preteklo leto (na
obrazcu AJPES),
– bilanco uspeha za preteklo leto (na
obrazcu AJPES),
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3 izhodiščnih mesečnih najemnin po
zahtevanem vzorcu Mestne knjižnice Ljub
ljana, ki jo izda banka ali zavarovalnica.
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Veljavnost garancije mora biti vsaj do 30. 2.
2011 (OBR-3),
– izjavo ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku osmih
dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na
račun Mestne knjižnice Ljubljana tri izhodiščne mesečne najemnine, ki služijo najemodajalcu kot varščina in jih vrne ponudniku
tri mesece po izteku najemne pogodbe pri
čemer od celotne vrednosti odšteje vrednost
morebitnih neplačanih obveznosti oziroma
povzročene škode (OBR-4),
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe za najem prostora (OBR-5).
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni
del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika,
morajo biti predloženi v originalnih izvodih
ali overjenih kopijah.
Nepopolnih ponudb ponudnik ne bo
obravnaval.
8. Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 27. 1. 2011, do 11. ure, na naslov:
Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2,
1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnih prostorov.
Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov
pošiljatelja.
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Ponudbe bodo po preteku roka komisijsko odprte.
Ponudb prispelih po razpisnem roku ponudnik ne bo obravnaval.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Katja Brank, 01/600-83-00, katja.brank@mklj.si.
9. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri: ponudba mora veljati najmanj do 30. 2.
2011. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno
obveščeni.
10. Izbira ponudnika
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– najemnina 60 točk
Ponujena najemnina ne more biti nižja
od izhodiščne najemnine.
Najemnina se obračuna v točke po formuli:
najemnina = ponujena najemnina/najvišja ponujena najemnina x 60.
Tako dobi najvišja ponudba 60 točk,
ostale pa ustrezno manjše število.
– program dejavnosti 40 točk
Tričlanska komisija bo ovrednotila in točkovala predložene programe z vidika pestrosti in izvirnosti jedi in pijač, ustreznosti
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osebja, opreme, obratovalnega časa, cen,
morebitnega dodatnega programa ipd.
11. Opozorila
– Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika in da izvede
ponovni javni razpis.
– Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost pregleda ponujenih poslovnih prostorov. Ogled bo potekal 20. 12. 2010, ob
11. uri. Po predhodnem dogovoru je možen
tudi dodaten termin ogleda.
12. Sklenitev pogodbe: 15 dneh po
prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega
ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu
najemne pogodbe. V primeru, da tega ne
stori, bo to pomenilo, da je odstopil od
pogodbe.
Mestna knjižnica Ljubljana
Ob-7484/10
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja:
– 30. 12. 2010 prične s poslovanjem notar Gregor Mesar v Sežani, Kosovelova 4b.
Notarska zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-7473/10
Izdajatelj medijev: (GLOSS Slovenija,
GLOSS Hrvaška, GLOSS Ekspres): Image management d.o.o., Jamova 19, 1000
Ljubljana.
Lastnik: Veronika Hegeduš, Jamova 19,
1000 Ljubljana (50% lastniški delež), Tedeja
Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljubljana (50%
lastniški delež).
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Objave gospodarskih družb
Ob-7384/10
Podpisani Matjaž Povše, roj. 25. 1. 1958,
stanujoč Jesihov Štradon 60, Ljubljana, kot
samostojni podjetnik, s firmo Tiskarna Povše
Matjaž s.p., s sedežem v Ljubljani, Ribniška
ulica 24, Ljubljana, matična št. 5751686000,
ter davčna št. SI 96442409, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi
s smiselno uporabo določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da nameravam v skladu z določbo
668. člena ZGD-1, zgoraj navedeno podjetje
statusno preoblikovati na novo kapitalsko
družbo, ki jo bom ustanovil zaradi prenosa
premoženja podjetja. Predvidena firma nove
družbe, ki jo bom ustanovil s preoblikovanjem podjetja, bo Povše BM, družba za tisk,
založništvo, trgovino in storitve, d.o.o. ter
skrajšano firmo Povše BM, d.o.o.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja v oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba
univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela
vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov
sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja
v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
Matjaž Povše s.p.
Ob-7457/10
Podpisani Tomaž Keše, Rožna dolina cesta VIII/27a, 1000 Ljubljana, kot samostojni
podjetnik s firmo Tommas Kovinoplastika Tomaž Keše s.p., s sedežem v Ljubljani, Rožna
dolina cesta VIII/27a, 1000 Ljubljana, matična št. 5304529000 ter davčna št. 23831235,
v skladu z drugim odstavkom 670. člena
ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe
drugega odstavka 75. člena istega zakona
javno objavljam, da nameravam v skladu
z določbo 668. člena ZGD 1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na novo
kapitalsko družbo, ki jo bom ustanovil zaradi
prenosa premoženja podjetja. Predvidena firma (skrajšana firma) nove družbe, ki jo bom
ustanovil s preoblikovanjem podjetja, bo Tommas Kovinoplastika proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas in druge storitve d.o.o.,
(Tommas Kovinoplastika d.o.o.), s sedežem
v Ljubljani, Rožna dolina cesta VIII/27a.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja v oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba
univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela
vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov
sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja
v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
Tomaž Keše s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7385/10
Skupščina
družbenikov
družbe
Marche gostinstvo d.o.o., Notranjska
cesta 71, Logatec, MŠ 1582216000, je

dne 8. 12. 2010 sprejela sklep o znižanju osnovnega kapitala družbe, z dosedanjega zneska 2.253.380,00 EUR za
znesek 1.000.000,00 EUR na znesek
1.253.380,00 EUR.
Vse upnike družbe Marche gostinstvo
d.o.o., se poziva, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z znižanjem osnovnega kapitala družbe. Upnikom se zagotavlja
pravica po 520. členu ZGD-1.
Marche gostinstvo, d.o.o.
poslovodstvo družbe
generalni direktor Hermann Ircher
Ob-7479/10
Zaradi izstopa družbenika se osnovni kapital, ki skladno z Zakonom o uvedbi eura
znaša 37.890,00 EUR (prej 9.100.000,00
SIT) in je v celoti vplačan v korist družbe, zmanjša za znesek v nominalni višini
37.806,64 EUR, kar predstavlja poslovni delež, ki je prenehal.
Osnovni kapital družbe se z denarnim
vplačilom družbenika Vika Kvedra na račun
družbe poveča za 7.416,64 EUR in po dokapitalizaciji znaša 7.500,00 EUR.
Družbenik je dolžan sredstva za dokapitalizacijo vplačati na račun družbe najkasneje do 30. 9. 2008.
V osnovnem kapitalu družbe po izvedenem povečanju kapitala družbenik družbe razpolaga s poslovnim deležem v nominalni višini 83,36 EUR (prej 20.000,00
SIT in poslovnim deležem v nominalni višini
7.416,64 EUR.
Družbenik istočasno sprejme sklep
o združitvi dosedanjega poslovnega deleža, kot ga poseduje z novim pridobljenim poslovnim deležem, tako da družbenik
Viko Kveder poseduje en poslovni delež
v višini, ki nominalno znaša 7.500,00 EUR,
kar predstavlja 100% celotnega kapitala
družbe.
Poslovodja družbe ADRIATIC SAFARI –
d.o.o. Portorož skladno z določilom člena
520/II poziva upnike družbe, da se v roku
8 dni od objave tega sklepa zglasijo na poslovnem naslovu družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
ADRIATIC SAFARI – d.o.o. Portorož

Sklici skupščin
Ob-7389/10
Na podlagi Statuta družbe Merx gostinstvo in turizem d.d. in drugega odstavka 295. člena ZGD-1, sklicuje
redno skupščino
Uprava družbe Merx gostinstvo
in turizem d.d., Ljubljanska cesta 39,
3000 Celje,
ki bo dne 31. 1. 2011, ob 9.30, v prostorih
hotela Faraon – posebni sobi v restavraciji,
na naslovu: Ljubljanska 39, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika izvoli odvetnik Boštjan Repnik iz
Dravograda, za zapisnikarja notar Aleksander Mraz, za preštevalko glasov pa se izvoli
Olga Vidmajer.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobiček
družbe za leto 2009 znaša 21.238 EUR.
Skupščina sprejme sklep, da se iz ugotovljenega čistega dobička družbe za leto 2009
pokriva prenesena čista izguba iz preteklih
let v višini 21.238 EUR.
Skupščina podeli razrešnico članom
uprave družbe in nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
4. Razno.
Predlogi delničarjev
Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi
delničarjev k posamezni točki dnevnega reda
morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe
v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalnih pravic
imajo delničarji – imetniki navadnih delnic,
ki so na dan 1. 11. 2010 vpisani v centralno
evidenco pri Klirinško-depotni družbi, d.d.
Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno ali osebno v tajništvu družbe najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničar,
ki ima pravico do udeležbe na skupščini,
lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegova glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan do zasedanja
skupščine. Na dan zasedanja skupščine se
morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo
potekalo zasedanje skupščine.
Obrazložitve predlogov sklepov organov
vodenja so dostopni vsak delovni dan, od
10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine naprej, v tajništvu družbe, na njenem
sedežu, Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan, od 10. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine naprej,
v tajništvu družbe, na njenem sedežu, Ljub
ljanska cesta 39, 3000 Celje, po predhodni
najavi.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, ob 12. uri, v istem prostoru. Skupščina
bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Merx
gostinstvo in turizem d.d.
Ob-7422/10
Na podlagi določb Statuta HIT Šentilj,
prirejanje iger na srečo in turizem d.d., Sad-
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jarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah,
sklicuje uprava družbe
skupščino
HIT Šentilj, prirejanje posebnih iger na
srečo in turizem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 1. 2011, ob 15. uri,
pri notarki Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli predsednika uprave, Željka
Ugrina.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem sprememb in čistopisa statuta.
Predlog sklepa
Na predlog uprave se v statutu družbe:
1. spremeni se prvi odstavek 10. člena Statuta tako, da po novem glasi:
»Delnice se smejo pridobiti le ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za
finance, v nasprotnem primeru je posel ničen, kot določa 56. člen Zakona o igrah na
srečo.«
2. spremeni se 17. člen Statuta tako,
da po novem glasi:
»Uprava družbe ima enega člana (direktorja).
Direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet.
Direktorja se imenuje za obdobje 4 let,
z možnostjo ponovnega imenovanja.«
3. spremeni se 18. člen Statuta tako,
da po novem glasi:
»Direktor družbe predstavlja in zastopa družbo.
Podrobneje se razmerja direktorja do
družbe uredijo v pogodbi med direktorjem
ter družbo, ki jo za družbo podpiše predsednik nadzornega sveta.«
4. spremeni se 20. člen Statuta tako,
da po novem glasi:
»Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja:
– če huje krši obveznosti;
– če ni sposoben voditi poslov;
– če mu skupščina izreče nezaupnico;
– iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje no-
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vih proizvodov, večja sprememba dejavnosti
in podobno).«
5. spremeni se peti odstavek 24. člena Statuta, tako da po novem glasi:
»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti direktorju in nadzorni
svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v konkretnem primeru ni določeno
drugače.«
6. spremeni se prvi odstavek 35. člena Statuta tako, da po novem glasi:
»Sklic skupščine se objavi vsaj
30 dni pred zasedanjem skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, v katerem
se navedejo dnevni red, kraj in čas zasedanja ter druge navedbe v skladu z določili
296. člena ZGD.«
7. spremeni se drugi odstavek 38. člena Statuta tako, da po novem glasi:
»Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je pogojeno s tem,
da se delničarji pisno prijavijo upravi družbe
najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.«
8. črta se tretja alinea prvega odstavka 40. člena Statuta.
9. Sprejme se čistopis Statuta družbe.
10. Sprememba statuta začne veljati
z vpisom v register.
3. Seznanitev skupščine s Pravili o določanju drugih pravic uprave, skladno z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih.
Predlog sklepa: »skupščina se seznani
s Pravili o določanju drugih pravic uprave,
skladno z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih.«
Obrazložitev:
Predlagane spremembe statuta se nanašajo na spremembo uprave tako, da bo po
novem enočlanska uprava in na uskladitev
statuta družbe z določbami Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih
družbah v večinski lasti Republike Slovenije
in samoupravnih lokalnih skupnosti in določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gospodarskih družbah.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju:
presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo
upravi družbe najpozneje do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic
z glasovalno pravico.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na
skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki
in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda
morajo delničarji družbi poslati najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe pri upravi družbe, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro.
HIT Šentilj d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 1582/10
Ob-7388/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1582/10 z dne 16. 12. 2010, je nepremičnina – stanovanje, št. 17, v 4. nadstropju, s kletjo, v skupni izmeri 74,80 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu
Dražgoška ulica 6, Kranj, z ident. št. stavbe
183, stoječi na parc. št. 930/5, k.o. Kranj, last
zastaviteljev Marije Štular in Zorana Štularja,
oba Dražgoška ulica 6, Kranj, na temelju
prodajne pogodbe, št. 362-010/91-04/338,
sklenjene dne 27. 11. 1991, s prodajalcem
Občino Kranj, dodatka k prodajni pogodbi
št. 362-010/91-04/338, z dne 28. 9. 1992,
ter aneksa št. 2, št. 362-010/91-04/338-2,
sklenjenega dne 22. 3. 1996, zastavljeno
v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 108.000,00 EUR, z obrestno
mero Euribor 365 3M, povečan za obrestni
pribitek 1,9 odstotnih točk letno, z odplačilom
kredita v 360 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne
31. 1. 2041.
SV 1200/2010
Ob-7392/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Kovač Gregorja iz
Celja, opravilna številka 1200/2010-SV,
z dne 16. 12. 2010, je bilo dvosobno stanovanje, št. 40, št. dela stavbe: 1077-59-51,
dodeljena na podlagi Odločbe GURS št.
(02132-00092/2010)-2, z dne 16. 3. 2010,
v 9. nadstropju, večstanovanjske stavbe,
številka 1077-59, na naslovu, Ljubljanska
cesta 31, 3000 Celje, neto tlorisne površine
51,54 m2, z pripadajočim kletnim prostorom,
v kleti stavbe, številka 1077-59, Ljubljanska
cesta 31, 3000 Celje, oboje vpisano na parcelni št. 918/9, vl. št. 2477, k.o. Celje, last dolžnikov/zastaviteljev Paj Aleša in Škedelj Irine na podlagi kupoprodajne pogodbe, z dne
18. 11. 1991, prodajne pogodbe, z dne 14. 12.
1998, kupoprodajne pogodbe, z dne 26. 6.
2007, in kupoprodajne pogodbe o nakupu
rabljenega stanovanja, z dne 24. 11. 2010,
sklenjene med prodajalcema Gruden Damjanom in Podergajs Katjo ter kupcema Paj
Alešem in Škedelj Irino, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2,
3000 Celje, matična številka 5026121, za
zavarovanje terjatve v višini 18.600,00 EUR,
s pogodbenimi obrestmi Euribor 6 M + 2,55%
letno, z zapadlostjo 31. 12. 2035, in terjatve v višini 25.400,00 EUR, s pogodbenimi
obrestmi Euribor 6 M + 2,55% letno, z zapadlostjo 31. 12. 2035.
SV 1026/10
Ob-7399/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 1026/10 z dne 16. 12. 2010,
je bila nepremičnina – 4-sobno stanovanje,
številka 18, v skupni površini 88,80 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju, stanovanjske stavbe, na naslovu, Ulica Staneta Severja 8, ki
stoji na parceli številka 1620, pripisani pri
zemljiškoknjižnem vložku številka 1169, k.o.
678, Spodnje Radvanje, last Semler Martine,
stanujoče na naslovu Zgornji Duplek 88A,

2241 Spodnji Duplek, do celote, zastavljena
v korist banke – upnice Raiffeisen banke d.d.,
skrajšana firma: ni vpisa, s sedežem v Mariboru, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična številka: 5706491000, davčna številka:
SI29370876, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve, v višini 30.000,00 EUR, z letno
obrestno mero, v višini 6-mesečni Euribor
+ 1,70%, s trenutno skupno letno efektivno
obrestno mero v višini 3,45% in zakonitimi
zamudnimi obrestmi, z možnostjo upnice, da
zahteva plačilo preostalih anuitet pred zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre pogodbo, kot je to posebej opredeljeno v 14. členu
pogodbe o gotovinskem hipotekarnem kreditu z Euribor klavzulo, št. 303-132286, z zapadlostjo zadnjega obroka kredita, na dan
28. 2. 2021.
SV 3395/10
Ob-7465/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane opr. št. SV-3395/10, DK-235/10
z dne 17. 12. 2010, je bila nepremičnina –
stanovanje, št. 9, v izmeri 112,75 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju, objekta s shrambo,
št. 9, ter parkirnim mestom, št. 38, vse na
naslovu, Slomškova ulica 35, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 2979, in parc. št. 2983, obe
k.o. Tabor, ki je na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja, z dne 26. 5. 2008, sklenjene med
Raščan Matejem, roj. 29. 10. 1976, kot kupcem, ter Simono Lebar Pulič, roj. 23. 2. 1970,
stanujoč Slomškova 35, Ljubljana, kot prodajalko, last Raščan Mateja, roj. 29. 10. 1976,
stanujoč Kocljeva ulica 12 c, Murska Sobota,
do celote, zastavljena v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 70.000,00€, s pogodbeno obrestno
mero 6,00% letno, z zapadlostjo 31. 1. 2011,
v primeru zamude s pogodbenimi in zamudnimi obrestmi ter ostalimi pripadki in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih kreditodajalec imel
z uveljavljanjem vračila terjatve, kot je določeno v sporazumu, napram kreditojemalke
Marije Pandrc, stanujoče Kocljeva ulica 12 c,
Murska Sobota, in zastavitelja Raščan Mateja, stanujoč Kocljeva ulica 12 c, Murska
Sobota.
SV 1003/2010
Ob-7477/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 1003/2010 z dne 20. 12. 2010,
je bilo stanovanje, št. 2, v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ledine 6, Kranjska Gora, z identifikacijsko št. 2169-493, stoječi na parc. št. 465/4, k.o. Kranjska Gora,
last zastaviteljice Franje Krevzel, Ledine 6,
Kranjska Gora, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 6. 1993, zastavljeno v korist
upnice UniCredit banke Slovenije d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka:
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.500,00 EUR s pripadki.
SV 1021/10
Ob-7478/10
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 1021/10,
DK 61/10, z dne 15. 12. 2010, je bila nepremičnina – posamezni del stavbe, z ident.

št. 1959-4515-5, k.o. Domžale, kar v naravi predstavlja stanovanje, številka 5, v 2.
nadstropju večstanovanjske stavbe, s št. ID
stavbe 1959-4515, na naslovu Miklošičeva
ulica 1 B, 1230 Domžale, ki stoji na parc.
št. 4022/8, k.o. Domžale, in z neto tlorisno
površino posameznega dela stavbe, v izmeri
76,75 m2, in uporabno površino 70,00 m2,
pri čemer stanovanju pripada tudi zaprt balkon – loža, v izmeri 4,50 m2, in klet, v izmeri
3,10 m2, in sicer solastniški delež 1/2 (ena
polovica) predmetne nepremičnine, v lasti zastaviteljice Ljubica Mirtič, rojena 7. 8.
1948, stanuje Miklošičeva ulica 1b, 1230
Domžale, zastavljeno v korist upnika Gomboc Bojana, roj. 28. 9. 1962, stanujoč Notranje Gorice, Podpeška cesta 292 b, EMŠO
2809962500189, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 80.000,00 EUR.
SV 608/10
Ob-7496/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 608/10; DK 21/10 z dne 22. 12. 2010,
je bila nepremičnina – trisobno stanovanje,
številka 5, v II. nadstropju, sever, na desni
strani; ki v naravi predstavlja: predprostor,
kuhinjo, sanitarije (kopalnica in WC), tri sobe
in prehodni hodnik, ter balkon, v večstanovanjski stavbi, v Mariboru, na naslovu Tyrševa 20, ter drvarnica – druga za garažami,
vse na parceli številki 893, katastrska občina
Maribor-grad, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
kot etažna lastnina (pri čemer trenutno predstavlja solastniški delež do ¼ (ene četrtine),
pri trenutnem zemljiškoknjižnem podvložku
37/1, katastrska občina Maribor-grad, s pripisano parcelo številka 9999/9773); last dolžnice – zastaviteljice, Barbare Harc, do 1/1
(celote); zastavljena v korist upnice Nove
KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja
4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 89.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno
23. 12. 2035.
SV 1367/2010
Ob-7497/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub
ljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1367/2010, je
bilo trisobno stanovanje, št. 4, v stanovanjski
hiši Komenskega 14, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 2500 in 2499/1 (prej parc. št. 299),
k.o. Tabor, ki leži v I. nadstropju, v skupni izmeri 115.42 m2, last zastavitelja Romana Pogačarja, iz Ljubljane, Komenskega ulica 14,
na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne
2. 4. 1996 z Viljenko Pogačar, in dvosobno
stanovanje, št. 3, v stanovanjski hiši Komenskega 14, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2500
in 2499/1 (prej parc .št. 299), k.o. Tabor, ki
leži v I. nadstropju, v skupni izmeri 93.48 m2,
oziroma 97.98 m2, last Vilpo d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Komenskega 14, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 12.
1995, z Romanom Pogačarjem, zastavljeno v korist upnice Poštne Banke Slovenije,
d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, matična št. 5620112000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 465.500,00 EUR,
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 680/2008
Os-5977/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 7. 10. 2009 opr. št. In 680/2008, je bil
dne 28. 12. 2009, opravljen v korist upnice
RS Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Davčni urad Ljubljana, 1000 Ljubljana,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje, št. 6,
v izmeri 31,50 m2, v prvem nadstropju –
podstrešno stanovanje v večstanovanjski
hiši, ki stoji na parc. št. 1250/3, vl. št. 2202,
k.o. Spodnja Šiška, ki je last dolžnice Vetrih
Miroslave do 1/2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 12797/2007
Os-7069/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franceta Popita, Sončna pot 8a, Portorož, ki ga
po pooblastilu zastopa odvetnik Luka Divjak
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, 9.E, garaža, št. 21, v poslovni stavbi v Ljubljani, Igriška ulica 5, vpisane pod vl. št. 216/9, k.o. Gradišče I, dne
18. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe, št. F-G/21, z dne 1. 3. 1976,
sklenjene med GP Tehnika, Vošnjakova 8,
Ljubljana, kot prodajalcem, ter Centralnim
komitejem Zveze komunistov Slovenije, kot
kupcem, za parkirno mesto št. 21, v kleti,
trgovsko poslovnega objekta „F“, ob Igriški
ulici v Ljubljani, na zemljišču parc. št. 26/3
in 26/1, k.o. Gradiško predmestje, ki ima
sedaj ident. št. 9.E, vpisano v vl. št. 216/9,
k.o. Gradišče 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2010
Dn 659/2007
Os-7234/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Leonide Breznik, Prešernova cesta 29
a, Oplotnica, za vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1787/132, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 659/2007, dne 4. 10. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 19. 6. 1985, sklenjene med prodajal-

cem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji
Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki jo
je zastopal direktor Ivan Grauf in kupcem
Metalna, strojegradnja, konstrukcije in montaža n.sol.o., Maribor, Zagrebška cesta 20,
ki ga je zastopal Norman Špička, s katero
je prodajalec kupcu prodal nepremičnine,
v stanovanjskem objektu »M« Nova vas
II/a, v Mariboru, Štantetova ulica 18, 20 in
24, stoječe na parc. št. 935, k.o. Spodnje
Radvanje, in sicer: stanovanje št. 69, v II.
nadstropju, in stanovanje št. 77, v mansardi, v stavbi na naslovu Maribor, Štantetova
ulica 18, Maribor; stanovanje št. 52, v II.
nadstropju, v stavbi na naslovu Maribor,
Štantetova ulica 20, Maribor; stanovanje
št. 12 v II. nadstropju in stanovanje št. 17
v III. nadstropju v stavbi na naslovu Maribor,
Štantetova ulica 24, Maribor, in na prodanih
nepremičninah dovolil vknjižbo uporabe etažne lastnine v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 2. 12. 2010
Dn 6135-6136/2010
Os-7263/10
Na predlog predlagateljice Romane Gajšek, Murska Sobota, Staneta Rozmana
11a, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški
kjigi (ZZK-1) in vknjižbo pridobitve lastninske pravice je Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 16. 11. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, z dne 10. 5. 1993, in kupne pogodbe,
z dne 13. 6. 1993, ki sta bili sklenjeni; prva
med Občino Murska Sobota, ki jo zastopa
član Izvršnega sveta, Silvij Podlesek, in Rozalijo Vereš, Staneta Rozmana 4, Murska
Sobota, in druga med Rozalijo Vereš ter
Bogomirom Flisarjem, Prešernova 67, Murska Sobota, v zvezi z nakupom stanovanja,
številka 43, v izmeri 41,98 m2, na nepremičnini, z identifikacijsko številko 43.E, v stavbi
z identifikacijsko številko 2768.ES, stoječe
na parc. št. 1302, k.o. Murska Sobota.
Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu
s 4. točko 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK.1) v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini teh listin,
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Bogomirja Flisarja, Ulica Staneta
Rozmana 4, Murska Sobota.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 12.2010
Dn 1000/2010
Os-7170/10
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
z dne 22. 9. 2010, opr. št. Dn 1000/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – pogodbe, sklenjene med Občino

Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, kot prodajalko, in Slovenskimi železnicami, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, kot kupcem,
ki se nanaša na stanovanje, na naslovu Naselje heroja Maroka 24, v Sevnici, z identifikacijsko številko 1379-1117-28.E, pripisano
v vl. št. 1599/28, k.o. Sevnica, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od
objave tega 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 Sevnici
dne 1. 12. 2010
Rz 247/2010
Os-6042/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine
Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana,
z dne 23. 9. 2010 oklicuje začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc.
št. 1167/7, 1167/8, 1167/9 in 1263/09, vse
k.o. Voglje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 9. 2010
Dn 1586/2010
Os-7418/10
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na
Jesenicah se je na predlog predlagatelja
Dentosan Tours d.o.o. Tomšičeva 2, Kranj,
ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin
o.p., d.o.o., na podlagi kopije, prodajne pogodbe, o prodaji poslovnega prostora, ki
obstoji iz glavnega prostora, predprostora, WC, skupaj, v izmeri 59 m2, sklenjene
med HTTP »Gorenjka« Kranjska Gora, ki
jo zastopa direktor Božidar Resman, kot
prodajalcem, in DO Emona Globtour, ki jo
zastopa direktor Ljubo Filipan, kot kupcem,
katere predmet je nepremičnina, z identifikacijsko št. 00250-072, nestanovanjski
del, št. 72, v prvi etaži, Koroška ulica 6,
4280 Kranjska Gora, na parc. št. 6/5 in
6/6, k.o. Kranjska Gora, v izmeri 30,00 m2,
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
na Jesenicah, pod št. podvložka 1331/72,
k.o. Kranjska Gora, in pri nepremičnini,
z identifikacijsko št. 00250-080, nestanovanjski del, št. 80, v prvi etaži, Koroška ulica 6, 4280 Kranjska Gora, na parc.
št. 6/75 in 6/6, k.o. Kranjska Gora, v izmeri
30,65 m2, ki je vpisan v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Jesenicah, pod št.
podvložka 1331/71, k.o. Kranjska Gora, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer prodajne pogodbe o prodaji
poslovnega prostora, zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist osebe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 12. 2010
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Dn 2650/2010
Os-7460/10
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Andreje Pristavnik, Kranjska cesta 4a, Kamnik, ki ju zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik,
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju, z ident. št. 13.E, na
naslovu Kranjska cesta 4a, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2773/13, k.o. Kamnik,
na predlagateljico tega postopka Andrejo
Pristavnik in Vrešnjak Iztoka, oba Kranjska cesta 4a, Kamnik, izdalo sklep št.
Dn 2650/2010 z dne 9. 12. 2010 za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3. 1995 sklenjene
med Lakner Antonom, Kranjska c. 4a, Kamnik, kot prodajalcem, in Pristan, d.o.o.,
Hacquetova 3, Ljubljana, kot kupcem, za
dvosobno stanovanje v II. nadstropju, na
naslovu, Kranjska cesta 4/a, Kamnik, parc.
št. 684/18, k.o. Kamnik, ki se sestoji iz
kuhinje 10,78 m2, sobe 15,75 m2, sobe
13,23 m2, kopalnice in WC 3,38 m2, predsobe 5,18 m2, kleti 2,00 m2, v skupni izmeri
50,30 m2, v vrednosti 3.936.000,00 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Andreje Pristavnik in Vrešnjak Iztoka, oba Kranjska cesta 4a, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
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
Andreje Pristavnik in Vrešnjak Iztoka, oba
Kranjska cesta 4a, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 12. 2010
N 116/2009
Os-7461/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. S 2/36-75/93,
z dne 14. 1. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, Ljub
ljana, Kardeljeva ploščad 25, kot prodajalcem, in Ljudmilo Močnik, Kranj, Šorlijeva
ulica 10, kot kupcem, za posamezni del
z ident. št. 5.E, stanovanje št. 5, v 1. nadstropju v večstanovanjski stavbi, na naslovu
Šorlijeva ulica 10, Kranj, vpisanem v podvložek št. 2347/15, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bojana Močnika, roj. 25. 8. 1956,
Podlubnik 84, Škofja Loka.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 12. 2010
Dn 23400/2010
Os-7458/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slavka Hudolina, Poljanski nasip 26, Ljubljana,
ki ga zastopa notarka Irena Florjančič Cirman, Trdinova 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, z ident.
št. 153.E in 154.E, vpisani pri podvložku
št. 576/78, k.o. 1727 Poljansko predmestje,

Št.

dne 6. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 13. 8. 1976, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13, Ljubljana, kot prodajalcem, in Mitjo Rojcem, Poljanski nasip
26, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino
– enoinpolsobno stanovanje, št. 28, v 4.
nadstropju, stopnišče 2, v stanovanjskem
objektu B, na Ambrožičevem trgu v Ljub
ljani, ki ima sedaj ident. št. 153.E in 154.E,
vpisano pri podvložku št. 576/78, k.o. Poljansko predmestje;
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
7. 10. 1991, sklenjene med Mitjo Rojcem,
Poljanski nasip 26, Ljubljana, kot prodajalcem, in Slavkom Hudoklinom, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana, kot kupcem, za
nepremičnino – enoinpolsobno stanovanje,
št. 28, v 4. nadstropju, stopnišče 2, na naslovu Poljanski nasip 26, Ljubljana, ki ima
sedaj ident. št. 153.E in 154.E, vpisano pri
podvložku št. 576/78, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2010
Dn 32387/2010
Os-7459/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mestne občine Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Jožka Hegler, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičninah, z ident. št. 8.E,
vpisana v vl. št. 4518/8, k.o. Zgornja Šiška,
13.E, vpisana v vl. št. 4518/13, k.o. Zgornja
Šiška in 16.E, vpisana v vl. št. 4518/16, k.o.
Zgornja Šiška, dne 7. 12. 2010, pod opr. št.
Dn 32387/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe, z dne 12. 7. 1963, sklenjene med Gradbenim podjetjem „Tehnika“,
Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem, in
Komunalnim skladom Občine Ljubljana Center, Ljubljana, Resljeva 18, kot kupcem, za
nepremičnine – stanovanjski stolpič, „DOMINO“ S-3, ob Tugomerjevi ulici v Ljubljani, ki
imajo sedaj ident. št. 8.E, vpisana v podvl.
št. 4518/8, k.o. Zgornja Šiška, 13.E, vpisana v podvl. št. 4518/13, k.o. Zgornja Šiška
in 16.E, vpisana v podvl. št. 4518/16, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2010
Dn 19334/2010
Os-7489/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jenc
Igorja, Pred Savljami 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
z ident. št. 1740-950-36 (36.E), vpisani pri
podvložku št. 2131/36, k.o. Spodnja Šiška,
dne 10. 12. 2010 izdalo sklep o začetku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže, št. G-1133, z dne
13. 10. 1969, sklenjene med Giposs Ljub
ljana, ki ga zastopa Standard Ljubljana,
Celovška c. 87, Ljubljana, kot prodajalcem
in Novak Rudijem, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino –
garažo, boks, št. 236, v garažni hiši Triplex
G-II ob Drenikovi ulici, ki ima sedaj ident.
št. 1740-950-36 (36.E), vpisano v podvl.
št. 2131/36, k.o. 1740 Spodnja 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 za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2010
Dn 2331/2010
Os-7415/10
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Trstenjak Zdenke, Križevci pri Ljutomeru 3/a,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani pri podvložku št. 367/7, k.o.
Križevci pri Ljutomeru, pod št. Dn 2331/2010,
dne 29. 11. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja,
št. 361-182/93-3, z dne 28. 10. 1993, sklenjene med Občino Ljutomer, kot prodajalko,
in Lutrov Terezijo, Križevci pri Ljutomeru 3/a,
kot kupovalko, na nepremičnini, z identifikacijsko številko 7.E – stanovanjski prostor,
št. 513-7, v 1. in 3. etaži, v izmeri 54,67 m2,
v stavbi z naslovom Križevci pri Ljutomeru
3/a, z identifikacijsko številko 513, stoječi
na parceli z identifikacijsko številko 3/3, vpisani v podvložku št. 367/7, k.o. Križevci pri
Ljutomeru.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 16. 12. 2010
Dn 15644/2010
Os-7414/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štefanije Goltnik, stanujoče Radičevićeva
ulica 4, Maribor, ki jo zastopa notarka Ines
Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice, na nepremičninah, pripisanih pod vl. št. 1869/17 in
1869/155, k.o. Maribor - Grad, pod opr. št.
Dn 15644/2010, dne 12. 11. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 135-026/205-96, z dne 14. 6. 1996, sklenjene med prodajalcem SKB – Investicijsko
podjetje d.o.o. Ljubljana, Slovenska 56, ki
ga je zastopal direktor Jože Kavčič, in kupovalko Štefko Goltnik, stanujočo Radičevičeva 4, Maribor, s katero je prodajalec
kupovalki prodal poslovni prostor, št. P.1.17,
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namenjen za prodajno galerijo domače in
umetne obrti, etnografijo, sodobnega oblikovanja in daril, v izmeri 85,88 m2, v pritličju, in
parkirno mesto, št. 15, v 4. kleti, podzemne
garaže, oboje v trgovsko poslovnem centru
»City« Maribor, na parc. št. 1771, k.o. Maribor - Grad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2010
Dn 15190/2010
Os-7462/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Štefanije Podgorelec, stanujoče Ljub
ljanska ulica 29, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 2305/15, k.o. Tabor, pod opr. št.
Dn 15190/2010, dne 1. 12. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 48, z dne 29. 11. 1991, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona –
SZ, med prodajalcem PTT – Podjetje Maribor p.o. Slomškov trg 10, Maribor, ki ga
je zastopal Stanislav Brglez in kupovalko
Štefanijo Podgorelec, roj. 30. 9. 1958, stanujočo Ljubljanska ulica 29, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje
št. 15, v IV. nadstropju, v stanovanjski hiši
v Mariboru, Ljubljanska ulica 29, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice na
ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2010
Dn 16065/2010
Os-7463/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branimira Pavlina, stanujočega Ljubljanska
ulica 94 a, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice, na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1717/16, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 16065/2010, dne 2. 12. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, št. 213/91,
z dne 20. 12. 1991, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona – SZ, med
prodajalko MTT – Tovarno tkanin Melje, Maribor, Ulica kraljeviča Marka 19, ki jo je zastopal direktor podjetja Tone Taks in kupcema Zdenko Klemenšek, roj. 5. 10. 1954 ter
Miranom Klemenškom, roj. 22. 7. 1955, oba
stanujoča Ljubljanska ulica 94 a, s katero je
prodajalka kupcema prodala nepremičnino,
stanovanje, št. 16, v II. nadstropju v večstanovanjski hiši v Mariboru, Ljubljanska
ulica 94 a, ležeče na parc. št. 591, pripisani
vl. št. 1206, k.o. Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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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 14. 12. 2010
Dn 16507/2010
Os-7490/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Erwina Pucha, stanujočega Ulica Vlada Žigerja 10, Limbuš, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 2645/22, k.o. Studenci, v svojo korist
v višini 1/2 celote, in v korist Friderike
Puch, stanujoče Ulica Vlade Žigerja 10,
Limbuš, v višini 1/2 celote, pod opr. št.
Dn 16507/2010, dne 3. 12. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe sklenjene
decembra leta 1978, med odsvojiteljem GIP
Gradis Ljubljana, in pridobiteljema Erwinom
in Frideriko Puch, s katero je odsvojitelj na
pridobitelja prenesel nepremičnino, garažo,
št. 2, v kleti stanovanjskega objekta, Korčetova ulica 12, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Friderike Puch.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2010
Dn 14898/2010
Os-7491/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milenke Petek, stanujoče Ribniška ulica 10,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3225/39,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 14898/2010,
dne 3. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1.
1992, sklenjene med prodajalko MTT – Tovarna tkanin Melje, Maribor, Ulica kraljeviča
Marka 19, ki jo je zastopal direktor podjetja
Tone Taks, in kupcema Danilom Ganzerjem, roj. 18. 1. 1963 ter Natalijo Ganzer,
roj. 10. 8. 1964, oba stanujoča Fluksova
ulica 4, Maribor, s katero je prodajalka kupcema prodala nepremičnino, stanovanje,
št. 21, v III. nadstropju, v večstanovanjski
hiši v Mariboru, Fluksova ulica 4, stoječi na
parc. št. 1084/10, pripisani vl. št. 2058, k.o.
Pobrežje, in na prodanem dovolila vknjižbo
etažne lastninske pravice v korist kupcev,
vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2010
Dn 7774/2010
Os-7492/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Branka Čepića in Marine Čepić, stanujočih
Maribor, Prešernova ulica 20, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1887/9, k.o. Maribor -Grad,
v korist vsakega do 1/2 celote, pod opr.
št. Dn 7774/2010, dne 1. 12. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 464-43/85-11/4-Mu-Be,
z dne 10. 12. 1985, sklenjene med Občino Maribor Rotovž, ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta Martin Kovačič, in
Stanovanjsko zadrugo Maribor, Kersnikova
ulica 1, ki jo je zastopal upravnik Marijan Trstenjak, s katero je Občina Maribor Rotovž
oddala, Stanovanjska zadruga Maribor, pa
sprejela pravico uporabe dela podstrešnih
prostorov v hiši v Mariboru, Prešernova
ulica 20, za izgradnjo podstrešnega stanovanja, v skupni površini 110 m2,
– pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih št. 60/P-171/93-PO-No, z dne
24. 12. 1993, sklenjene med Stanovanjsko
zadrugo Maribor z.o.o. Maribor, Gregorčičeva ulica 19, ki jo je zastopala v.d. direktorja
Nadica Omerzu, in članoma Stanovanjske
zadruge Maribor, enote »podstrešna stanovanja« Brankom Čepićem, roj. 10. 2. 1952,
in Marino Čepić, roj. 7. 11. 1955, oba stanujoča Maribor, Prešernova ulica 20, v kateri
je Stanovanjska zadruga Maribor dovolila pri
štirisobnem podstrešnem stanovanju, v izmeri 107,80 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Prešernova ulica 20, vknjižbo lastninske pravice na ime Branko Čepić do 1/2
celote, in Marine Čepić do 1/2 celote.
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
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2010
Dn 6795/2010
Os-7493/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ljubomira Pečeta in Pavle Peče, stanujočih
Ulica Klinčevih 8, Kamnica, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, pripisanih podvl. št. 1230/8 in 130/9, k.o. Maribor
– Grad, v korist vsakega do 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 6795/2010, dne 3. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, sporazuma z dne
8. 9. 1993 sklenjenega med TI Klub d.d. Maribor, Svetozarevska 10, ki ga je zastopala
direktorica Janja Janežič, TIMA Holding d.d.
Maribor, Svetozarevska 10, ki ga je zastopal
direktor Franc Lovrenčič, Intes Mlin in testenine Maribor p.o., Meljska cesta 19, Maribor,
ki ga je zastopal direktor Otmar Lipovnik in
Peče Ljubo in Peče Pavla, Klinčevih 8, Kamnica, v katerem so se stranke dogovorile,
da prevzameta Peče Ljubo in Peče Pavla
pisarno št. 104, in pisarno št. 105, v I. etaži,
poslovne stavbe Svetozarevska ulica 10,
Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
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Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2010
Dn 16711/2010
Os-7499/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lučke Kamenik, stanujoče Gospejna ulica 14,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičninah, pripisanih podvl. št. 1735/31
in 1775/16, oboje k.o. Maribor – Grad, v svojo korist v višini 1/2 celote, in v korist Boruta
Kamenika, Gospejna ulica 14, Maribor, v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 16711/2010,
dne 3. 12. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja reg.
št. 1502/74, registrirane pri Občinskem sodišču I v Ljubljani, dne 22. 2. 1974, sklenjene leta 1974, med investitorjem Gradis
Gradbeno podjetje Maribor kot prodajalcem,
in Potisk Stankom, roj. 7. 11. 1937, in Potisk
Darjo, roj. 4. 9. 1945, kot kupcema, za prodajo oziroma nakup trisobnega stanovanja,
št. 6, v III. nadstropju, objekta Gospejna
ulica 14, Maribor.
– pogodbe o nakupu garaže reg. pod
št. 3/175, pri Občinskem sodišču I v Ljub
ljani, dne 3. 1. 1975, sklenjene leta 1975,
med investitorjem Gradis Gradbeno podjetje
Maribor kot prodajalcem, in Potisk Darjo, roj.
4. 9. 1945 kot kupovalko za prodajo oziroma
nakup garaže št. 15, na dvorišču, v sklopu garažnega objekta k stavbi Gospejna
ulica 14, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka in
Boruta Kamenika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2010
Dn 2307/2010
Os-7464/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog predlagateljev: 1. Vesne
Gačnik Katonar in 2. Zmagoslav Gačnik,
oba stanujoča Prešernova cesta 2, Izola,
ki jo zastopa notarka Nana Povšič Ružić iz
Izole, zoper nasprotno udeleženko Občino
Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin in vknjižb lastninske pravice, dne 24. 11. 2010 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvl.
št. 2236/2, k.o. Izola, z oznako 2.E, last
Občine Izola do celote (1/1), in pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2236/3, k.o. Izola,
z oznako 3.E, last Občine Izola do celote (1/1), se začne postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu in prodaji št. 1128/57-85, sklenjeni dne 30. 12.
1985 med Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola,
kot prodajalcem, ter Zvonimirjem Savinom
in Marijo Savin, kot kupcema, in
– popravka pogodbe o nakupu in prodaji št. 489/25-86, sklenjenega dne 13. 6.
1986 med Osnovno šolo Vojke šmuc Izola
ter Zvonimirjem Savinom in Marijo Savin,
katerih izvirnika listin sta izgubljena, obstajata pa fotokopiji teh listin.
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Vknjižbi lastninske pravice na nepremičninah, vpisanih v podvl. št. 2236/2 in
v podvl. št. 2236/3, obe k.o. Izola, se zahtevata v korist predlagateljev Vesne Gačnik
Katonar, Prešernova cesta 2, Izola, EMŠO:
0304955505335, do polovice (1/2), in Zmagoslav Gačnik, Prešernova cesta 2, Izola,
EMŠO: 1901950500442, do polovice (1/2).
Vknjižbi lastninske pravice na nepremičninah vpisanih v podvl. št. 2236/2 in
podvl. št. 2236/3, obe k.o. Izola, se zahtevata na podlagi pogodbe o nakupu in prodaji št. 1128/57-85, sklenjeni dne 30. 12.
1985 med Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola,
kot prodajalcem, ter Zvonimirjem Savinom
in Marijo Savin, kot kupcema, popravka pogodbe o nakupu in prodaji št. 489/25-86,
sklenjenega dne 13. 6. 1986, med Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola ter Zvonimirjem
Savinom in Marijo Savin, katerih izvirnika
sta izgubljena, obstajata pa fotokopiji teh
listin; menjalne pogodbe, skenjene dne
2. 9. 1995 med Marijo Savin-Kovačič in
Zvonimirjem Savinom, kot prvopogodbenikoma, ter Zmagoslavom Gačnikom in Vesno Gačnik Kanotar, kot drugopogodbenikoma, notarsko overjene dne 27. 9. 1995
pod št. OV 2677/95, pri notarki Nevenki
Kovačič iz Kopra, ter pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim opr.
št. SV 419/10, sklenjene dne 2. 7. 2010 med
Občino izola, Vesno Gačnik Katonar in Zmagoslavom Gačnikom, notarsko overjene dne
4. 8. 2010 pri notarki Nani Povšič-Ružić iz
Izole, pod št. OV 590/10.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 11. 2010
Dn 4049/2010
Os-7494/10
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Radič Vilka, Posavec 9, Podnart, ki ga zastopata Alpdom, d.d., Radovljica, Cankarjeva 1, Radovljica, in odvetnica Manja Krainer
za Odvetniško družbo Krainer in partnerji
o.p.d.n.o. iz Radovljice, na podlagi drugega izvoda kupoprodajne pogodbe št. Pob.
552/2-93, z dne 1. 2. 1993, sklenjene med
Občino Radovljica, ki jo zastopa predsednik
izvršnega sveta Jože Resman, kot prodajalcem, in Jovanovićem Antonijo, Posavec 9,
4244 Podnart, kot kupcem, ter na podlagi
drugega izvoda darilne pogodbe z dne 1. 6.
1993, sklenjene med Jovanović Antonijo,
Posavec 9, 4244 Podnart, kot darovalko,
in Šolar Slavoljubom, Zapoge 1b, Vodice,
in Šolar Ivanko, Zapoge 1b, Vodice, kot
obdarjencema, katerih predmet je nepremičnina – stanovanje, št. 11, v I. nadstropju, v skupni izmeri 40,17 m2, ki se nahaja
v stanovanjski hiši Posavec 9, vpisani pri v.
št. 460, parc. št. 280/25, k.o. Ljubno, s sklepom št. Dn 4049/2010 z dne 20. 12. 2010,
glede nepremičnine – dela stavbe št. 9.E
– stanovanje, št. 9, v izmeri 41,62 m2, v 3.
etaži in klet, št. 9, v izmeri 5,22 m2, v 1.
etaži, v skupni izmeri 46,71 m2, vpisani pri
vl. št. 672/17, k.o. Ljubno, v stavbi št. 300,
na naslovu Posavec 9, 4244 Podnart, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer drugega izvoda kupoprodajne pogodbe št. Pob. 552/2-93, z dne 1. 2.
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1993 in drugega izvoda darilne pogodbe
z dne 1. 6. 1993, zaradi vknjižbe lastninske
pravice v korist osebe Radić Vilko, Posavec
9, 4244 Podnart, EMŠO: 0410969500195,
do celote (1/1).
Vse imetnike pravic se poziva, da lahko 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 v Radovljici
dne 20. 12. 2010
Dn 4973/2010
Os-7498/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Anice Krenker iz Mozirja, Na trgu 12, ki jo
zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne
10. 11. 1997, s katero je Občina Mozirje, ki
jo zastopa župan Jakob Presečnik, prodala
stanovanje št. 1, v izmeri 37,78 m2, v pritličju
stanovanjske hiše, Na trgu 12, Mozirje, kupcu Anici Krenker, Na trgu 12, Mozirje.
Stanovanje je sedaj vpisano v vl.
št. 1079/1, z oznako 1.E (stanovanjski del
št. 1 v 2. etaži na naslovu, Na trgu 12, Mozirje, v izmeri 36,10 m2, ident. št. stavbe
296-1), k.o. Mozirje, v celoti last Občine
Mozirje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebo z imenom: Anica Krenker, EMŠO:
0804950505070, Na trgu 12, 3330 Mozirje,
do celote (1/1).
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Anice Krenker.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 12. 2010
Dn 3327/2010
Os-7416/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Jurija Belca, Pavšičeva ulica 32,
Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listin:
– pogodbe o kupoprodaji stanovanja,
št. 1/C, z dne 14. 5. 1984, sklenjena med
prodajalcem Gradnik Logatec, podjetje za
gradbene in komunalne dejavnosti ter kupcema Belc Jože in Albina, Ljubljana, Stoženska 21,
– aneks h kupoprodajni pogodbi. št. 1/c,
od 14. 5. 1984, sklenjen dne 30. 5. 2004,
med prodajalcem Gradnik Logatec, podjetje
za gradbene in komunalne dejavnosti ter
kupci Belc Jože in Albina, Ljubljana, Stoženska 21, ter Jurij Belc, Stoženska 21,
Ljubljana, za nepremičnino, dvoinpolsobno
stanovanje, v načrtovani izmeri 69,70 m2,
v stanovanjskem bloku C, v soseski S-1,
v Logatcu, s pripadajočo trajno pravico uporabe skupnih prostorov in naprav, ki služijo
stanovanju ter pripadajočim kletnim prostorom – v zemljiški knjigi vpisano z identifikacijsko številko 5.E (2016-10-5), v podvložku
št. 1690/25, k.o. Blekova vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jurija Belca, Pavšičeva ulica 32,
Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe in aneksa ter darilne pogodbe, opr. št.
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SV 211/07, z dne 20. 6. 2007 in obvestila
GURS št. 02132-00026/2008-3, z dne 12. 6.
2008.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 12. 2010
Dn 3725/2010
Os-7417/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Jerice Oblak, Strmica 41, Vrhnika, in Tomaža Oblaka, Vrtnarija 1B, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listine, prodajne pogodbe, sklenjene dne
28. 9. 1999, med prodajalko Barbaro Šubic,
Vrtnarija 1B, Vrhnika, in kupcema Tomažem
Oblakom in Jerico Oblak, Cesta 6, maja 10,
Vrhnika, za nepremičnino, enoinpolsobno
stanovanje, B2 I/2, v I. nadstropju, v stanovanjskem bloku, Vrtnarija V-5, Vrhnika,
s skupno površino 52,86 m2, s pripadajočo
kletjo, št. 1, s površino 2,73 m2, na parc.
št. 2699/119, k.o. Vrhnika – v zemljiški knjigi, vpisano z identifikacijsko številko 104.E
(2002-1784-104), v podvložku št. 3949/18,
k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jerice Oblak, Strmica 41, Vrhnika,
in Tomaža Oblaka, Vrtnarija 1B, Vrhnika, na
podlagi te prodajne 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 vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 12. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 139/2010
Os-7110/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Alojzija Turka, Tanča gora 40,
Dragatuš, proti toženim strankam: 1. neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem
Krakar Janezu, Tanča gora 52, Dragatuš; 2.
neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Krakar Josipu, Tanča gora 52, Dragatuš; 3. neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Krakar Juriju, Tanča gora
52, Dragatuš; 4. neznani dediči neznanega
bivališča po pokojnem Krakar Matiji, Tanča
gora 52, Dragatuš; 5. neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Krakar Mihaelu,
Tanča gora 52, Dragatuš, zaradi ugotovitve
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto. 300,00 €, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 23. 11.
2010 postavlja začasnega zastopnika, neznanim dedičem: 1. neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Krakar Janezu,
Tanča gora 52, Dragatuš; 2. neznani dediči
neznanega bivališča po pokojnem Krakar
Josipu, Tanča gora 52, Dragatuš; 3. neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem
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Krakar Juriju, Tanča gora 52, Dragatuš; 4.
neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Krakar Matiji, Tanča gora 52, Dragatuš; 5. neznani dediči neznanega bivališča
po pokojnem Krakar Mihaelu, Tanča gora
52, Dragatuš.
Začasni zastopnik je odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke: 1. neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Krakar Janezu,
Tanča gora 52, Dragatuš; 2. neznani dediči
neznanega bivališča po pokojnem Krakar
Josipu, Tanča gora 52, Dragatuš; 3. neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem
Krakar Juriju, Tanča gora 52, Dragatuš; 4.
neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Krakar Matiji, Tanča gora 52, Dragatuš; 5. neznani dediči neznanega bivališča
po pokojnem Krakar Mihaelu, Tanča gora
52, Dragatuš, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 11. 2010
VL 33694/2010
Os-6918/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Habit Upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Velenje, Kersnikova
cesta 11, Velenje, ki ga zastopa odvetnik
Janez Prislan, Kersnikova 11, Velenje, proti
dolžniku Peru Vrljičak, Ulica Fra Grga Martić B. B., Kreševo, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik, odvetnik Luka Vižintin, Slovenska cesta 55b, Ljubljana, zaradi izterjave
8.327,87 EUR, sklenilo:
dolžniku Peru Vrljičak, Ulica Fra Grga
Martić B., Kreševo, 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
Luka Vižintin, Slovenska c. 55b, 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 21. 10. 2010
VL 20786/2009
Os-7066/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžnici Jovanki Plotan, Trg Prešernove brigade 8, Kranj, ki jo zastopa zak. zast.
Hočevar-Mokorel o.p. – d.o.o., Nazorjeva
ulica 1, Kranj, zaradi izterjave 764,84 EUR,
sklenilo:
dolžnici Jovanki Plotan, Trg Prešernove
brigade 8, Kranj, 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.
družba Hočevar-Mokorel.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-

cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2010
VII P 2757/2008
Os-7067/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Ireni Čretnik, v pravdni zadevi tožeče stranke, Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Tatjana Ivič, Peter Pavlič
in Slavko Pukšič iz Ljubljane, proti toženi
stranki Tini Šter, Hraše 33 m, Smlednik,
zaradi plačila 181,58 EUR s pripadki, dne
19. 11. 2010, sklenilo:
začasna zastopnica Mateja Maček, odvetnica v Ljubljani, postavljena toženi stranki s sklepom z dne 13. 6. 2008, opr. št. VL
14573/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11 2010
VL 96326/2010
Os-7080/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Ljubljanska cesta 3a, Koper
– Capodistria, proti dolžniku Igorju Vrecl, Trg
Dušana Kvedra 8, Maribor, zaradi izterjave
663,25 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Vrecl, Trg Dušana Kvedra
8, 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 začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Vladimir Slak, Svetozarevska 15,
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 30. 9. 2010
VL 93983/2010
Os-7081/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Omerju
Tarić, Preglov trg 1, Ljubljana, zaradi izterjave 3.707,95 EUR, sklenilo:
dolžniku Omerju Tartić, Preglov trg 1,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstakva 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 Milan Vajda, Komenskega 38, Ljub
ljana.
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 30. 9. 2010
VL 55999/2010
Os-7160/10
Okrajno sod. v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Transport Potrebuješ Zdravko
Potrebuješ s.p., Zagorica pri Velikem Gabru
54, Veliki Gaber, proti dolžniku California
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Šped d.o.o., 4. Nova 33, Beograd - Dobanovci, Srbija, zaradi izterjave 1.930,00 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku California Šped d.o.o., 4 Nova
33, Beograd - Dobanovci, Srbija se na
podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi odvetnik
Jurij Gros, Baragov trg 1, 8210 Trebnje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2010
P 127/2010
Os-7264/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Franca Malečkar,
Ritomeče 11, 6243 Obrov, ki ga zastopa
odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko Amalijo Šturm, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi pridobitve
lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem (pcto: 1.500,00 €), po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Amaliji Šturm, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, s sklepom z dne 8. 12. 2010, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Lenčko Žefran, Partizanska cesta 33/b,
6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopala vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 12. 2010

Oklici dedičem
D D 241/2009
Os-7019/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Frančišku Žnidarju,
roj. 5. 6. 1900, državljan SFRJ, poročenem,
umrlem 1. 8. 1973, nazadnje stanujočem
Prešernova 9, Mengeš, in sicer za denacionalizirano premoženje, ki je bilo zapustniku
vrnjeno.
Zapustnik oporoke ni naredil, sodišču pa
niso znani vsi zakoniti dediči, zato sodišče
poziva tiste dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dedovanja na podlagi zakona, da se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po poteku oklicnega roka bo
sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga v spisu.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 11. 2010
D 59/2010
Os-6839/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Rutar Ivanu, sinu Ivana,
rojenem 17. 5. 1924, državljanu Republike
Slovenije, z zadnjim stalnim prebivališčem
na naslovu Ljubinj 41, Tolmin, ki je umrl 8. 2.
2010, v Šempetru pri Gorici.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje na
podlagi zakona tudi potomci zapustnikovega
nečaka Franca Teodorija, sina pokojne zapustnikove sestre Erneste Rutar, pri čemer
niso znani njihovi osebni podatki, niti kje sta-
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nujejo. Sodišče zato s tem oklicem poziva
vse, da se v roku enega leta od objave tega
oklica zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 11. 2010

Oklici pogrešanih
N 29/2010
Os-7108/10
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanega za mrtvega, po predlogu predlagajoče stranke Marjane Severović, stanujoče
Stojdraga 33, p. Bregana, Republika Hrvaška, ki jo zastopa odvetnik Izet Hodžić iz
Brežic, se poziva vse, ki kaj vedo povedati
o življenju in smrti pogrešanega Petra Rebića, rojenega 1876, neznanega zadnjega
bivališča, o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču z navedbo številke N 29/2010, ker se bo v nasprotnem, po izteku roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 30. 11. 2010
N 23/2010
Os-7142/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil
na predlog Terezije Puhan, Ulica Alme Karlin 22, Celje, uveden nepravdni postopek
zaradi razglasitve pogrešanega Mihaela
Melinca, rojenega 27. 12. 1938, nazadnje
stanujočega 809 1395 Beach, Vancouver,
Kanada, za mrtvega.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku, sodišče poziva pogrešanega oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to v roku treh mesecev po objavi tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo
sodišče po preteku tega roka, pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 11. 2010
N 67/2010
Os-7140/10
Florjan Močilnikar, rojen 4. 5. 1897, v Veliki vasi Moravče, neznanega bivališča, se
poziva, da se oglasi pri sodišču ali skrbniku
za posebni primer, Močilnikar Antonu, stanujoč Velika vas 6a, Dol pri Ljubljani.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem bivanju ali smrti, da
to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih po
objavi oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Močilnikar Florjan naj bi s svojim bratom živel v Ameriki, vendar se ne ve, kje
konkretno, niti niso znani njegovi eventualni
potomci oziroma drugi sorodniki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 11. 2010
N 66/2010
Os-7141/10
Jožef Močilnikar, rojen 21. 3. 1886, v Veliki vasi Moravče, neznanega bivališča, se
poziva, da se oglasi pri sodišču ali skrbniku
za posebni primer, Močilnikar Antonu, stanujoč Velika vas 6a, Dol pri Ljubljani.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem bivanju ali smrti, da
to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih po
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objavi oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Močilnikar Jožef naj bi s svojim bratom
živel v Ameriki, vendar se ne ve, kje konkretno, niti niso znani njegovi eventualni potomci oziroma drugi sorodniki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 11. 2010
N 38/2010
Os-7336/10
Pogrešani Franc Škufca, rojen 12. 9.
1916, Brezovi dol 36, sin očeta Jožeta Škufca in matere Karoline Škufca, se po znanih
podatkih po vojni ni vrnil domov, ko je bil vrnjen iz Koroške in odpeljan v Kočevje, viden
je bil kot turjaški ujetnik, od tam pa se je za
njim izgubila vsaka sled. Pogrešanemu je
bila postavljena skrbnica za posebni primer
Marn Ivano, stanuje Križna 18, Ljubljana.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi kakor tudi vse tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica.
Po tem roku bo sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 11. 2010
N 37/2010
Os-7337/10
Pogrešani Alojz Škufca, rojen 15. 1.
1929, Brezovi dol 36, sin očeta Jožeta Škufca in matere Karoline Škufca, se po znanih
podatkih po vojni ni vrnil domov, ko je bil
vrnjen iz Koroške in odpeljan v Kočevje,
viden je bil kot turjaški ujetnik, od tam pa se
je za njim izgubila vsaka sled. Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za posebni
primer Tekavčič Angelca, stanuje Ambrus
103, Zagradec.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi kakor tudi vse tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica.
Po tem roku bo sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 11. 2010
N 36/2010
Os-7338/10
Pogrešani Jože Škufca, rojen 15. 10.
1925, Brezovi dol 36, sin očeta Jožeta Škufca in matere Karoline Škufca, se po znanih
podatkih po vojni ni vrnil domov, ko je bil
vrnjen iz Koroške in odpeljan v Kočevje,
viden je bil kot turjaški ujetnik, od tam pa se
je za njim izgubila vsaka sled. Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za posebni
primer Hrovat Terezija, stanuje Ambrus 9,
Zagradec.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi kakor tudi vse tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica.
Po tem roku bo sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 11. 2010
N 10/2010
Os-7237/10
Pri okrajnem sodišču v Lendavi je
na predlog predlagatelja Ludvika Saba,
Cankarjeva 3, Lendava, v teku postopek za
razglasitev za mrtvega pogrešanega, Dezső
Szabo, rojen 10. 6. 1909, v Radmožancih,
očetu Jozsefu Szabo in materi Anni Szabo,
neznanega bivališča.
Pogrešanega zastopa skrbnik za posebni primer Jozsef Sabo, Glavna ulica 30,
Dolga vas.

Stran

3222 /

Št.

105 / 24. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 3. 12. 2010
N 24/2010
Os-7238/10
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je
na predlog predlagatelja Viktorja Čizmazije,
Ul. Štefana Kovača 112, Turnišče, v teku
postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega, Jožefa Čizmazija, rojen 3. 1. 1919,
v Turnišču, očetu Jožefu in materi Gizeli
Čizmazija, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešanega zastopa skrbnica za posebni primer Marija Čizmazija, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi,
v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 3. 12. 2010
N 37/2010
Os-7109/10
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka
na predlog Republike Slovenije, zoper nasprotnega udeleženca, pogrešanega Maria
(Mario) Morato (Moratto), sina pok. Giovannia, ki ga zastopa začasna zastopnica odvetnica Natali Volčič Ivanič iz Kopra, postopek
razglasitve za mrtvega.
Iz zemljiške knjige izhaja, da je (bil) pogrešani lastnik zemljišč v vl. št. 1191, k.o.
Cetore pri Izoli, ki naj bi bila že vrsto let
neobdelana in zapuščena. Iz dopisa Upravne enote Izola pa je razvidno, da naj bi bil
pogrešani rojen 14. 7. 1906, v Izoli (oče Giovanni Moratto in mati Maria Depase), dne
2. 9. 1929 naj bi se poročil z Luigio Sau,
živel v Izoli, Etereo 32, in leta 1955 odšel
v Trst oziroma Republiko Italijo, kjer se je za
njim izgubila vsaka sled.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu, v roku
treh mesecev od objave tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 11. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Cangura d.o.o., Cesta v log 11, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
50500020303 in 50500020304, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d., Ljubljana.
gnj-317291
Drobnič Mojca, Na zelenici 1, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500026795, izdala zavarovalnica KD Življenje Ljubljana.
gns-317328
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj dokumente, in sicer: police za zavarovanje avtomobilske odgovornosti: 1228752, 1235619,
1235620, zelene karte: SLO-10/0052155,
SLO-10/0066171, polica za zavarovanje avtomobilskega kaska: 1214835, ponudba za
sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe
1-2-3: 180558. Ob-7470/10
Kolar Dejan, Dogoška c. 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500019392, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-317311
Kolar Jasna, Dogoška c. 81, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500019321, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-317310
Korošec Martin, Makedonska 45, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500006409,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d., Ljubljana, fond polica. gnc-317294
Močinič Marko, Šalara 22, Koper – Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500009288,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnc-317344
Šavorn Radovan Duška, Prinčičeva 8,
Ljubljana – Šentvid, zavarovalno polico, št.
50500099903, izdala zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica d.d. gnf-317316

Spričevala preklicujejo
Baltič Elvira, Pokopališka 14, ŠmarjeSAP, maturitetno spričevalo CDI Univerzum.
gnv-317325
Banovec Karmen, Jadranska 60, Ankaran – Ankarano, spričevalo o zaključnem
izpitu, št. 24/92 Gimnazije Koper, izdano
leta 1992. gnt-317327
Bertoncelj Uroš, Novo Polje, cesta XV.
25, Ljubljana – Polje, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 2004.
gnb-317345
Biščić Emir, Jurčičeva 3, Velenje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Velenje,
izdano leta 2010. gnp-317281
Derviši Afrima, Lutverci 13, Apače, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, št. 1433, izdala Srednja
zdravstvena šola Murska Sobota, v letih od
1990 do 1994. gno-317332
Elezović Ljubica, Zaloška cesta 184, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože Moškrič, izdano leta 1976. gng-317315
Fakin Parish Melita, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Ljudske univerze v Litiji, izdano leta 2002,
izdano na ime Fakin Melita. gni-317288

Fakin Parish Melita, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, obvestila o uspehu za 1. letnik
Aškerčeve gimnazije, izdano leta 1995 na
ime Fakin Melita. gnj-317287
Frangež Bojan, Zgornje Jablane 34 b,
Cirkovce, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
300/II-303/95, SERŠ Maribor, izdano leta
1995. gny-317322
Ikanović Džemo, Banovići b.št., Aljkovići,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1976 in 1977.
gnm-317334
Ilir Gjoshi, Partizanska cesta 1a, Senovo,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2008. gno-317307
Janc Petra, Sebenje 4, Križe, spričevalo
1. letnika Ekonomske gimnazije Kranj, izdano leta 2004. gni-317338
Kolarević Jakhel, Dolomitska ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnc-317319
Kopač Simona, Dobračevska ulica 32,
Žiri, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
gostinske šole v Radovljici. gnv-317304
Lampret Blaž, Zakotnikova ulica 1, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje in poklicne strokovne šole Ljubljana – Bežigrad,
izdano leta 2006. gnb-317320
Laznik Žiga, Miklavž pri Taboru 10, Tabor, indeks, št. 29007514, izdala Naravoslovno-tehniška fakulteta. gne-317317
Ljubec Aleš, Šolska ulica 10, Lovrenc
na Pohorju, spričevala 1., 2. in 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdana leta
1998, 1999 in 2000. gnx-317298
Mitrovič Svetozar, Trnova Donja, 76335
Ugljenik, zaključno spričevalo poklicne rudarske šole, izdal RŠC Velenje, leta 1970.
gnq-317330
Momčilović Tamara, Majaronova ulica
18, Ljubljana, obvestilo o uspehu za 2. letnik Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1999. gnz-317321
Mraz Rok, Novi svet 9, Škofja Loka, maturitetno spričevalo, št. 498, Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1998. gnr-317329
Omerašević Edisa, Alojza Valenčiča 8,
Izola – Isola, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Livade Izola, izdano leta 2004.
gnl-317335
Perak Dominko, Rudarska c. 5, Kisovec,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje rudarske
šole, izdano leta 1985 in 1987, izdano na
ime Glavaš Andrija. gni-317313
Purić Nenad, Hladilniška pot 26, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1995. gnk-317286
Sirar Želimir, Tesarska ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika SŠGT v Ljubljani,
izdano leta 2009. gny-317326
Steiner Gloria Luna, Vila Rita 2,
52470 Umag, Hrvaška, spričevalo 1. in
2. letnika Gimnazije Antonio Sema Piran.
gnt-317302
Subašić Safet, Veliki Badić b. št., Bosanska Krupa, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani, izdano leta 1987.
gnk-317336
Škorjanc Mira, Zgornje Pirniče 11 p,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gostinske šole v Celju, izdano leta
1981. gnl-317285

Škvorc Duh Jožica, Benica 16, Lendava – Lendva, spričevalo Srednje strojne in
tekstilne šole Murska Sobota, smer tekstilni
konfekcionar, izdano leta 1995, izdano na
ime Duh Jožica. gnw-317324
Štrubelj Žiga, Malo Hudo 18, Ivančna
Gorica, spričevalo 1., 2. letnika ter maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri
maturi Srednje šole Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica, izdano leta 2006, 2005 in 2008.
gnn-317308
Švegelj Filip, Prešernova ul. 7, Radovljica, obvestilo o uspehu pri maturi TŠC Kranj,
izdano leta 2010. gnm-317309
Tepeš Tomi, Tepanje 25, Slovenske Konjice, spričevalo 1., 2. letnika in strokovni
izpit Kovinarske šole Zreče. gnu-317305
Vivoda Jan, Cikuti 1 b, Pobegi, spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper, izdano leta 2008.
gnx-317323

Drugo preklicujejo
Anzelj Andrej, Repče 23, Trebnje, kartice za digitalne tahografe, št.
1070500010449000, izdal Cetis d.d.
gnr-317279
Avtobusni prevozi in servis, Podgorje
ob Sevnični 17 A, Zabukovje, izvod licence
skupnosti št. 9, za avtobus Neoplan N 216,
HD, reg. št. KK Novak 8, izdan 29. 6. 2007,
veljaven do 15. 10. 2012. gnr-317333
Dobrijević Dara, Cesta XIV. divizije 50,
Štore, študentsko izkaznico, št. 21080092,
izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. gnp-317331
Gorenšček Ines, Novo naselje 32,
Hoče, študentsko izkaznico, št. 61186097,
izdala Filozofska fakulteta v Mariboru.
gnd-317343
Jerant Žan, Kolarjeva ulica 61, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala ŠC PET Srednja strokovna ekonomska šola v Ljubljani.
gnn-317283
Kavkler Katarina, Kraigherjeva 6, Celje, študentsko izkaznico, št. 19992231,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny-317297
Krasniqi Vitran, Jenkova cesta 1, Velenje,
dovoljenje za zaposlitev št. 0959942401,
veljavno od 16. 6. 2010 do 15. 6. 2011,
izdal Zavod za zaposlovanje leta 2010.
gnu-317301
Lavdim Bala, Gradišče nad Prvačino 36,
Renče, certifikat o NPK št. IZO-07/1363,
izdal Šolski center Celje, dne 22. 9. 2007.
gne-317292
Malovec Matej, Sončna pot 7, Izola – Isola, Preklic avtobusnega bonamenta, izdajatelj Veolia, številka 5003. gng-317340
Mateljan Maja, Rimska 25 a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnw-317299
Miheličič Natalija, Kidričeva 4, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 513, izdala Univerza v Novi Gorici. gnp-317306
Mlakar David, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnh-317289
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Perovšek Gregor, Marole 3, Ortnek, digitalne kartice za tahografe, št.
1070500027831000, izdal Cetis d.d.
gnr-317312
Petkovič Marta, Lamutova 41, Ljubljana,
odvetniške izkaznice, št. 158/96, izdala Odvetniška zbornica Slovenije. gnq-317280
Pintar Marinko, Tominčeva 11, Solkan,
voznikovo kartico št. 1070500015401000,
izdal Cetis Celje. gng-317290
Ploj Gašper, Velike Žablje 83, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 19486490, izdala Ekonomska fakulteta. gnh-317314
Podbornik Janez s.p., Silova 6a, Velenje, licence za vozilo Mercedes-Benz 1827,
številka 01021365, reg. št. CE/54-61V.
gne-317342
Pušar Sandra, Pražakova ulica 20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01008441,
izdala Pedagoška fakulteta. gno-317282
Rizvić Hasib, Pot na Rakovo Jelšo 305,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za
voznika viličarja, izdal Litostroj v Ljubljani.
gnb-317295
Rojko Davorin, Cankova 61, Cankova, študentsko izkaznico, št. 19481340,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-317337

Rozman Petra, Stanežiče 23, LjubljanaŠentvid, študentsko izkaznico, št. 32010174,
izdala Naravoslovno tehniška fakulteta v
Ljubljani. gnd-317318
Sojč Milan, Stranice 30, Stranice, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500013105000,
izdal Cetis d.d. gnf-317341
SINDIKAT DRUŽBE HIT D.D., VRŠIŠKA
CESTA 23, Kranjska Gora, štampiljko, preklic preklica, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 94/2010. gnv-317350
Škufca Miša, Slovenska vas 34, Stara
Cerkev, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Kočevje. gnv-317300
Štifter Tomaž, Pipanova pot 24, Ljubljana,
voznikova kartica št. 1070500027190000,
izdal Cetis Celje d.d. gns-317303
Tišma Branko, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
voznikovo kartico št. 1070500018912001,
izdal Cetis Celje. gnz-317296
Transport Marko Filipič s.p., Prešernova ulica 25, Ljutomer, dovolilnic za državo Hrvaška, številke dovolilnic: 0000424,
0000735, 00001146. gnh-317339
WEMICOM d.o.o., Ljubljana,, Zaloška
cesta 153, Ljubljana, taxi nalepko št. 120,
za vozilo reg. št. LJ 24-4NP, izdala GZS.
gnm-317284
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3216
3220
3221
3221

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3223
3223
3223
3223
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