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Javni razpisi
Št. 147/2011
Ob-2438/11
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10) in 6. člena
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za opravljanje dejavnosti muzejske
trgovine Gams – Galerije in muzeji
Slovenije/The Galleries and Museums
Shop na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani
(v nadaljevanju: razpis,
oznaka JR-GAMS-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalca za:
– opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The
Galleries and Museums Shop v pritličju
objekta na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani,
– promocijo in koordinacijo kulturnih dogodkov v Četrti kulture,
– razvijanje poslovne strategije in promocijo muzejskih trgovin.
Gams je skrajšava za Galerije in muzeji
Slovenije. Angleška različica imena je The
Galleries and Museums Shop.
Dejavnosti Gamsa bodo prodaja inovativnih in ličnih spominkov in replik, ki jih
ponujajo muzeji in galerije v Sloveniji, publikacij muzejev, galerij in drugih založnikov
s humanističnimi in naravoslovnimi vsebinami, ki jih praviloma ni v redni knjigarniški
ponudbi v Sloveniji, in manjših oblikovalskih
izdelkov za osebno ali splošno rabo. Prodajna ponudba bo izbor najboljših izdelkov iz
muzejskih trgovin, drugih kulturnih institucij
v Sloveniji in proizvajalcev dobro oblikovanih malih predmetov in nakita.
V poslovni strategiji in promociji mora
muzejska trgovina Gams nadgraditi delo
muzejskih trgovin v Sloveniji s potencialom, da preraste v mrežo trgovin po Sloveniji. Povečati mora dostopnost do muzejskih spominkov, replik in manjših izdelkov
dobrega oblikovanja. Utrditi mora pomen
kakovostno oblikovanega predmeta kot
dobrega darila. Muzeje, galerije in druge
ponudnike kulture mora povezati s kreativno proizvodnjo.
Dejavnosti Gamsa morajo biti več kot
trgovina. Pomemben del bo posredovanje
informacij o dogajanju v muzejih in galeri-

jah v Sloveniji ter koordiniranje in organiziranje kulturnih in izobraževalnih dogodkov
v Četrti kulture, v južnem delu prostorskega
kompleksa med Maistrovo in Metelkovo ulico v Ljubljani, v katerem delujejo Moderna
galerija, Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej ter druge kulturne in
civilnodružbene organizacije. S tem bo muzejska trgovina Gams utrdila pomen kulturne dediščine in sodobne ustvarjalnosti kot
spodbujevalcev razvoja kulturnih in kreativnih industrij. Njene dejavnosti bodo na sodoben način predstavljale kreativne industrije
v Sloveniji.
Ministrstvo pričakuje, da bo izvajalec dejavnosti muzejske trgovine Gams začel delovati septembra 2011 in da bo v letu 2011
organiziral vsaj en izobraževalni dogodek za
muzejske trgovine v Sloveniji, izvedel vsaj
tri skupne koordinacijske akcije o informiranju in promociji programa institucij v Četrti
kulture ter v dogovoru z muzeji in galerijami
nabavil/organiziral vsaj tri izvirne izdelke za
prodajo v muzejskih trgovinah v Sloveniji.
Dejavnosti Gamsa so:
– posredovanje informacij o dejavnostih
muzejev, galerij in drugih izvajalcev muzejsko-galerijskih programov in kulturnih industrij v Sloveniji,
– organiziranje in koordiniranje kulturnih
dogodkov v Četrti kulture, v južnem delu
prostorskega kompleksa med Maistrovo in
Metelkovo ulico v Ljubljani, v katerem delujejo Moderna galerija, Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej ter druge
kulturne in civilnodružbene organizacije,
– razvijanje poslovne strategije in promocija muzejskih trgovin doma in v tujini,
– prodaja in promocija replik, spominkov
in izdelkov iz muzejskih trgovin ter izdelkov
dobrega oblikovanja v prostorih muzejske
trgovine Gams,
– nabava replik, spominkov, uporabnih
in okrasnih predmetov za muzejske trgovine
ter njihova distribucija in prodaja v muzejskih trgovinah,
– izobraževalne delavnice in druge oblike izobraževanja na temo pomena kulturnih
in kreativnih industrij za razvoj družbe in
podjetništva.
Cilji dejavnosti muzejske trgovine Gams
so:
– popularizirati Četrt kulture v Ljubljani,
– utrditi pomen kulturne dediščine in sodobnega ustvarjanja kot potencialov razvoja kreativnih industrij in malih gospodarskih
podjetij,
– povezati muzeje in galerije v skupnem
nastopu do ponudnikov, proizvajalcev in

distributerjev izdelkov z vsebinami kulturne dediščine in predmetov dobrega oblikovanja,
– povečati dostopnost izdelkov dobrega
oblikovanja,
– ponuditi dodatno možnost za nakup
kakovostnega darila ali predmeta,
– kakovostno nadgraditi trgovine s spominki kulturne dediščine.
Ministrstvo bo sofinanciralo dejavnosti
Gamsa in zanj predvidoma od junija 2011
zagotovilo opremljene pritlične prostore javne infrastrukture v kulturi v velikosti
199,75 m2 v Vratarnici, v objektu na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani.
2. Razpisno področje
Razpisno področje so kulturne in kreativne industrije.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti tega razpisa,
– imajo reference in izkušnje za dejavnosti tega razpisa,
– ne izkazujejo negativnega finančnega
poslovanja v letu 2010,
– se obvezujejo, da bodo izvajale dejavnost v Vratarnici na Metelkovi ulici 2 B v
Ljubljani (izjava),
– se obvezujejo, da bodo v poslovanju
uporabljale celostno grafično podobo Gams
– Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries
and Museums Shop, ki bo izbrana na odprtem vabljenem anonimnem natečaju ministrstva kot najboljša rešitev (izjava),
– bodo sodelovale pri zamisli in oblikovanju notranje opreme trgovine.
4. Merila za izbor izvajalca
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi naslednjih meril:
A Opravljanje dejavnosti muzejske trgovine:
– tehtnost finančnega načrta z deležem
lastnih virov sredstev za obdobje 2011–2012:
od 0 do 15 točk,
– kakovost nabora/seznama prodajnih
izdelkov: od 0 do 10 točk,
– kadrovski načrt: od 0 do 5 točk.
B Razvijanje poslovne strategije in promocija muzejskih trgovin:
– tehtnost poslovnega načrta razvijanja
poslovne strategije muzejske trgovine: od
0 do 15 točk,
– tehtnost vizije poslovanja: od 0 do 15
točk.
C Promocija in koordinacija kulturnih dogodkov v Četrti kulture:
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– celovitost programa promocije in načrta koordinacije kulturnih dogodkov v Četrti
kulture: od 0 do 10 točk,
– reference dosedanjega dela na področjih razpisanih dejavnosti: od 0 do 5 točk,
– poznavanje dela muzejev, galerij in
muzejskih trgovin: od 0 do 5 točk.
Strokovna komisija bo za izvajanje dejavnosti Gamsa predlagala tistega prijavitelja, ki bo dosegel največ točk.
5. Okvirna vrednost
Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega razpisa, znašajo
za leto 2011 okvirno 90.000,00 € in za leto
2012 okvirno 80.000 €. Sredstva so namenjena vzpostavitvi in izvajanju dejavnosti
muzejske trgovine. Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti finančno samostojnost predvidoma od leta 2013.
Ministrstvo bo z izbranim ponudnikom
dejavnosti sklenilo dvoletno pogodbo. Na
poziv ministrstva bo izvajalec moral predložiti finančno poročilo in poročilo o delu, oboje za leto 2011, iz katerega bo razvidno
izpolnjevanje vsaj minimalnih pričakovanj
ministrstva, navedenih v razpisu. Prav tako
bo moral predložiti načrt dela in finančni načrt za leto 2011. Na podlagi ocene obojega
bo ministrstvo sklenilo aneks k pogodbi za
financiranje za leto 2012 ali pa začelo postopek za razdrtje pogodbe.
6. Razpisni roki: razpis se začne 8. 4.
2011 in se zaključi 9. 5. 2011.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– tloris prostorov muzejske trgovine,
– izjavo, s katero se izvajalec obveže, da
bo izvajal razpisane dejavnosti v Vratarnici
na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani in da bo
uporabljal idejno rešitev celostne grafične
podobe znaka znamke Gams za opravljanje
razpisanih dejavnosti.
Obvezne priloge:
A Opravljanje dejavnosti muzejske trgovine:
– finančni načrt za obdobje 2011–konec
leta 2013,
– nabor/seznam izdelkov z virom pro
izvajalca/ponudnika (za največ 10 izdelkov
mora biti priloženo slikovno gradivo),
– kadrovski načrt.
B Razvijanje poslovne strategije in promocija muzejskih trgovin:
– načrt poslovne strategije s promocijsko
dejavnostjo v okviru finančne konstrukcije
za obdobje 2011–konec leta 2013 v slovenskem jeziku (največ 5000 znakov),
– vizija poslovanja v slovenskem jeziku
(največ 2500 znakov),
– izjava, s katero se izvajalec obveže, da
bo izvajal razpisane dejavnosti v Vratarnici
na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani in da bo
uporabljal znak znamke Gams za opravljanje razpisanih dejavnosti.
C Promocija in koordinacija kulturnih dogodkov v Četrti kulture:
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– program promocije in načrt obveščanja
o kulturnih dogodkih v Četrti kulture za obdobje 2011–konec leta 2012 v slovenskem
jeziku (do največ 3000 znakov),
– priporočila z referencami o dosedanjem
delu, ki naj izkazujejo poznavanje muzejskega dela in ponudbe dobro oblikovanih predmetov za osebno in splošno rabo.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana) med uradnimi
urami. Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi na spletnih straneh Ministrstva za kulturo na http://www.kultura.gov.si.
8. Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na originalnih
razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega
roka.
Vloga mora biti predložena na naslovu
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, najpozneje do 9. 5. 2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani »Ne odpiraj – Prijava na razpis JR-GAMS-2011«. Na hrbtni
strani ovitka morata biti navedba prijavitelja
in naslov (sedež).
Za prepozno se bo štela vloga (oziroma
dopolnitev ali sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 5.
2011 oziroma do tega dne ne bo oddana
v vložišču ministrstva. Za nepopolno se
bo štela vloga, ki ne bo vsebovala vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za
nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem
petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se bo štel prijavitelj, ki ne bo izpolnjeval v javnem razpisu
določenih pogojev oziroma čigar vloga ne
bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo
ugotavljalo na podlagi obveznih dokazil in
vloge prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter
z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ne bodo vložile upravičene osebe in
– ki bodo prepozne.
9. Pristojna oseba za razpis: pristojna
oseba za posredovanje strokovnih pojasnil je Lilijana Stepančič (lilijana.stepancic@gov.si).
10. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
12. 5. 2011.
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Javni razpis za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop
na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (oznaka
JR-GAMS-2011)
Prijavni obrazec
Naziv prijavitelja:
Sedež (naslov):
Statusno-organizacijska oblika predlagatelja:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Naziv banke in ekspozitura:
Telefon/mobilni telefon odgovorne osebe:
Telefaks:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba in funkcija:
Telefon in elektronski naslov kontaktne osebe:
Odgovorna oseba (in funkcija):

Datum:

Podpis odgovorne osebe (in žig)

MK 2/2 05.04.11 11:52

Javni razpis za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop
na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (oznaka JR-GAMS-2011)

Izjava prijavitelja

Izjavljamo:
a) da bomo izvajali razpisane dejavnosti v Vratarnici na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani,
b) da bomo uporabljali idejno rešitev celostne grafične podobe znaka znamke Gams za opravljanje razpisanih dejavnosti, ki ga bo
Ministrstvo za kulturo izbralo na natečaju za idejno rešitev znaka/loga in osnovnih elementov celostne grafične podobe znamke
Gams in katere lastnik bo ministrstvo, da bomo vse uporabe in morebitne spremembe urejali z avtorjem celostne grafične podobe in
da bomo brezplačno prenesli v last ministrstva vse uporabe in morebitne predelave celostne grafične podobe, ki jih bomo v obdobju
izvajanja dejavnosti trgovine naročili pri avtorju celostne grafične podobe.

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:
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Št. 29-11
Ob-2358/11
V skladu s sklepom sprejetim dne 8. 3.
2011 na 19. dopisni seji, Nadzorni odbor
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 “Evropsko teritorialno
sodelovanje 2007–2013”, objavlja
javni razpis
za predložitev standardnih projektov
– sredstva namenjena ožjemu
kopenskemu območju, ki bodo
sofinancirani v okviru navedenega
programa, v skladu s postopki
in značilnostmi opredeljenimi
v Operativnem programu.
Del 1 – Predmet javnega razpisa in splošne določbe
1. Okrajšave
Za namene tega javnega razpisa se uporabljajo sledeče okrajšave:

Program

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 “Evropsko teritorialno sodelovanje
2007–2013”

Organ upravljanja

Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 “Evropsko
teritorialno sodelovanje 2007–2013” – Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 “Evropsko
teritorialno sodelovanje 2007–2013”

Skupni tehnični sekretariat

Skupni tehnični sekretariat Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013
“Evropsko teritorialno sodelovanje 2007–2013”

VP

Vodilni partner ali glavni upravičenec v okviru projekta

ESRR

Evropski sklad za regionalni razvoj
2. Pravna podlaga
Pravna podlaga tega javnega razpisa
zajema:
a) zakonodajo Skupnosti:
– Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL
L št. 210 z dne 31. julija 2006), in zlasti člen
17 in 20 o odgovornostih organa za potrjevanje in držav članic, kakor tudi končnih
upravičencev glede sistema spremljanja in
nadzora;
– Uredbo (ES) št. 397/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009
o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
v zvezi z upravičenostjo naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih (UL L št. 126
z dne 21. maja 2009);
– Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija
2006);
– Uredbo Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti,
ki ustvarjajo prihodek (UL L št. 348 z dne
24. decembra 2008);
– Uredbo Sveta (ES) št. 284/2009 z dne
7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evrop-
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skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (UL L št. 94 z dne
8. aprila 2009);
– Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 in njene naknadne
spremembe o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 371 z dne 27. decembra
2006);
– Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009
z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L št. 250 z dne 23. septembra
2009);
– Uredbo (EU) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih
s finančnim poslovodenjem;
– Prilogo I Odločbe Komisije z dne 4. avgusta 2006 o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah
članicah za cilj evropskega teritorialnega
sodelovanja za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006)
3473);
– Uredbo Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 248 z dne
16. septembra 2002);
– Direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in
storitev ter druge ustrezne direktive in uredbe na področju javnih naročil, kakor tudi nacionalni predpisi o izvajanju takih direktiv;
– Program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga je Evropska komisija odobrila z Odločbo št. K(2007)
6584 končni z dne 20. decembra 2007 in
dopolnjen z Odločbo št. K(2010) 2343 z dne
20. aprila 2010;
– Zakonodajo EU, ki določa predpise na
področju državnih pomoči:
– Uredba Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 (Uredba o splošnih
skupinskih izjemah);
– Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 (de minimis);
– Okvir skupnosti za državno pomoč
za raziskave in razvoj ter inovacije 2006/C
323/01 z dne 30. decembra 2006;
– Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja 2008/C 82/01 z dne
1. aprila 2008;
– »Začasni okvir Skupnosti za ukrepe
državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi« – Sporočilo Komisije 2009/C 83/01
in posledični ukrepi.
b) Državno in deželno zakonodajo:
Za Republiko Slovenijo:
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
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110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10
in 107/10);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2012 (Uradni list RS, št. 96/10);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10 in 4/11);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega
sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 45/10);
– Nacionalna zakonodaja na področju
javnega naročanja.
Za Republiko Italijo:
– Zakon in predpisi o splošnem računovodskem sistemu za izvrševanje državnega
proračuna;
– Zakon št. 241/1990, ki določa splošna pravila o upravnih postopkih, dopolnjen z zakonom št. 15/2005 in Zakonom
št. 69/2009;
– Zakon št. 266/2005, ki ureja pripravo
letnega in večletnega državnega proračuna
(finančni zakon 2006);
– Zakonodajni odlok št. 163 z dne
12. aprila 2006 “Zakon o javnem naročanju
del, storitev in blaga v skladu z Direktivama
2004/17/ES in 2004/18/ES”;
– Delibera CIPE št. 174 z dne 22. decembra 2006 – odobritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013;
– Delibera CIPE št. 166 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013;
– Delibera CIPE št. 158 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 za
Cilj 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje”;
– Delibera CIPE št. 36 z dne 15. junija
2007 (objavljeno v Uradnem listu št. 241
z dne 16. oktobra 2007) – definicija kriterijev
javnega nacionalnega sofinanciranja evropskih socio-strukturnih aktivnosti v programskem obdobju 2007–2013;
– Nota št. 0044831 z dne 4. aprila 2008
italijanskega Ministrstva za gospodarstvo
in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)
in Ministrstva za gospodarski razvoj – Oddelek za politiko na področju strukturnih
skladov EU, o izvajanju programov v okviru
Cilja 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje”
2007–2013;
– Odlok predsednika Republike št. 196
z dne 3. oktobra 2008 (Uradni list št. 294
z dne 17. decembra 2008). Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, ki določa pravila upravičenosti izdatkov v okviru
programov, sofinanciranih iz sredstev strukturnih skladov, v programskem obdobju
2007–2013.
Za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko
krajino, Organ upravljanja programa:
– Deželni zakon št. 18 z dne
27. marca 1996, kakor je bil spremenjen in
dopolnjen z deželnim zakonom št. 4 z dne
17. februarja 2004, in nadaljnje spremembe
in dopolnitve;
– Deželni zakon št. 21 z dne 8. avgusta 2007 in št. 7 z dne 20. marca 2000
ter Pravilnik o organizaciji deželnih upravnih
organov in deželnih organov, odobren z Od-

lokom predsednika dežele št. 0277/PRES
z dne 27. avgusta 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve;
– Deželni zakon št. 7 z dne 21. julija
2008 o izpolnjevanju obveznosti Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki
izhajajo iz članstva Italije v Evropski uniji.
Izvajanje Direktiv 2006/123/ES, 92/43/EGS,
79/409/EGS, 2006/54/ES in Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (zakon Skupnosti 2007),
objavljen v redni Prilogi deželnega uradnega
lista št. 16, z dne 25. julija 2008, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami;
– Pravilnik o upravljanju in izvajanju
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 za izvajanje 38. člena deželnega zakona št. 7 z dne 21. julija
2008 (zakonodaja Skupnosti 2007) odobren
z Odlokom predsednika dežele št. 42-2009,
objavljen v Uradnem listu Avtonomne dežele
Furlanije Julijske krajine št. 8 z dne 25. februarja 2009;
– Deželni zakon št. 22 z dne 29. decembra 2010 (finančni zakon 2011).
Glede upravičenosti izdatkov je potrebno uporabljati veljavna pravila Skupnosti in
nacionalna pravila. Dodatne podrobnosti so
navedene v Priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni projekti (Priloga 4) in v Navodilih za
pripravo in predložitev projektnih predlogov
standardnih projektov (Priloga 5).
V javnem razpisu navedena pravna
podlaga se navezuje na trenutno veljavno
zakonodajo Evropske unije, zakonodajo
Republike Slovenije in državno ter deželno
zakonodajo Republike Italije.
3. Predmet javnega razpisa
1. Javni razpis ureja sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu
cilju programa, tj. “Povečanje privlačnosti
in konkurenčnosti programskega območja”
in specifičnim ciljem programa: “zagotoviti
trajnostno teritorialno integracijo; povečati
konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe
družbe; izboljšati sisteme komuniciranja ter
socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili obstoječe ovire; izboljšati
učinkovitost in uspešnost programa”.
2. Sofinancirani projekti morajo prispevati k uresničevanju ciljev predvidenih v sledečih prednostnih nalogah Operativnega programa:
– Prednostna naloga 1 “Okolje, transport
in trajnostna teritorialna integracija”;
– Prednostna naloga 2 “Konkurenčnost
in na znanju temelječa družba”;
– Prednostna naloga 3 “Socialna integracija”.
Sofinancirani projekti se morajo nanašati
na samo eno od zgoraj navedenih prednostnih nalog ter prispevati k uresničevanju
operativnih ciljev posamezne prednostne
naloge z izvajanjem ene ali več v okviru prednostnih nalog opisanih aktivnosti.
V primeru, da se načrtovane projektne aktivnosti nanašajo na izvedbo aktivnosti povezanih z več kot eno prednostno nalogo,
se izbere samo tisto prednostno nalogo pri
kateri načrtovane aktivnosti prevladujejo.
3. Aktivnosti predloženih projektnih predlogov se lahko nanašajo posebej na
– v okviru prednostne naloge 1:
– Integrirane rešitve za koordinirano
upravljanje čezmejnih porečij, podzemnih
voda in morskega ekosistema;
– Varovanje okolja pred naravnimi in
tehnološkimi nesrečami ter onesnaženjem;
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– Smotrnejša uporaba energetskih virov, zmanjšanje porabe energije na čezmejnem območju in povečanje rabe obnovljivih
virov energije;
– Izboljšanje dostopnosti transportnih
sistemov z uvajanjem javnega prometa ter
povečanje integracije med mesti in podeželjem z naložbami v modernizacijo lokalnih
infrastruktur;
– v okviru prednostne naloge 2:
– Skupne pobude za spodbujanje poslovnih aktivnosti, raziskav in razvoja, novih
delovnih mest, tudi na obrobnih in podeželskih območjih, s posebnim poudarkom na
delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo;
– Skupen razvoj čezmejnega turizma
z uporabo integriranega pristopa in vzpostavljanjem grozdov, ob upoštevanju horizontalne integracije z drugimi sektorji, ki
povečujejo konkurenčnost turističnega sektorja, predvsem v povezavi s trženjem tipičnih proizvodov;
– v okviru prednostne naloge 3:
– Izboljšanje čezmejnega sistema komunikacijskih in informacijskih aktivnosti
prek obstoječih in novih kanalov temelječih tudi na informacijsko–telekomunikacijskih tehnologijah, s posebnim poudarkom
na sodelovanju z italijansko in slovensko
manjšino (TV, radio, časopisi, revije, elektronski mediji);
– Skupna priprava in izmenjava kulturnih in umetniških produkcij (gledališče,
glasba, multimedijska in vizualna umetnost,
literatura);
– Skupni raziskovalni oziroma izobraževalni programi na področju okolja, zgodovine, kulturne dediščine in drugih izbranih tem upravičenega območja določenega
z javnim razpisom;
– Ukrepi za olajšanje dostopa prebivalcev do zdravstvenih storitev z boljšo izkoriščenostjo obstoječe zdravstvene in socialne
infrastrukture;
– Aktivnosti za boljšo integracijo “prikrajšanih” skupin in vzpostavitev skupnih
storitev in drugih skupnih ukrepov za podporo družinam v stiski.
4. Razpisna dokumentacija in način izmenjave informacij
1. Celotna razpisna dokumentacija je
dostopna na uradni spletni strani programa
www.ita-slo.eu. Priloge k razpisu so sestavni
del tega javnega razpisa.
2. Izmenjava informacij in dokumentacije poteka s priporočeno poštno pošiljko
s povratnico. Organ upravljanja, po lastni
presoji, lahko informacije posreduje tudi preko faksa.
5. Projekti upravičeni do sofinanciranja
1. Do sofinanciranja so upravičeni projekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pri pripravi vloge in izvajanju projekta
morata sodelovati vsaj dva partnerja, en slovenski in en italijanski;
– izpolnjevati mora vsaj dva pogoja, ki jih
določa 19. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006:
skupna priprava, skupno izvajanje, skupno
osebje in skupno financiranje1;
– razviden mora biti čezmejni značaj
tako v smislu čezmejnega vpliva, kakor tudi
partnerstva, v skladu s smernicami in zna1
Za podrobnejši opis pogojev glej Navodila
za pripravo in predložitev projektnih predlogov
standardnih projektov (Priloga 5) ter Seznam
postopkovnih meril in meril za izbor (Priloga 6).

čilnostmi opredeljenimi v Operativnem programu2;
– spoštovati mora načelo prepovedi
“večkratnega financiranja”;
– spoštovati mora merilo, ki določa, da za
isti projektni predlog ni mogoče zaprositi za
sofinanciranje v okviru različnih programov
oziroma različnih finančnih instrumentov, ki
uporabljajo sredstva Skupnosti, nacionalna
in deželna sredstva;
– celotni skupni upravičeni izdatki projekta so:
– za prvo prednostno nalogo: od vključno najmanj 500.000,00 EUR do vključno
največ 1.500.000,00 EUR;
– za drugo prednostno nalogo: od
vključno najmanj 150.000,00 EUR do vključno največ 1.000.000,00 EUR;
– za tretjo prednostno nalogo: od
vključno najmanj 150.000,00 EUR do vključno največ 1.000.000,00 EUR.
2. V primeru, da skupna vrednost upravičenih izdatkov presega zgoraj navedene
najvišje vrednosti, razlika presežne vrednosti upravičenih izdatkov glede na zgoraj navedeno najvišjo vrednost ne bo sofinancirana. Projekt bo zavrnjen kolikor upravičenec
ne bo predložil novega Opisa stroškovnega
načrta, spremenjenega v skladu z zahtevami Organa upravljanja.
3. Odstopanja od najvišjih vrednosti skupnih upravičenih izdatkov, navedenih v prvem odstavku tega poglavja, so mogoča le
v primeru, ko so v okviru projekta predvidene investicije in so upravičeni izdatki zanje
enaki ali presegajo 50% celotne vrednosti
upravičenih izdatkov projekta. V tem primeru se skupna vrednost upravičenih izdatkov
projekta lahko poveča do največ 100% glede na najvišje vrednosti skupnih upravičenih
izdatkov navedene v prvem odstavku tega
poglavja.
4. Projekt lahko traja največ 30 mesecev
od dneva sklenitve Pogodbe o dotaciji sofinanciranja.
6. Upravičeno območje
Upravičeno območje tega javnega razpisa vključuje (21. točka Priloge II k Uredbi
Sveta (ES) št. 1083/2006):
– v Republiki Sloveniji: Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična regija,
Gorenjska statistična regija;
– v Republiki Italiji: Avtonomna dežela
Furlanija Julijska krajina: Tržaška, Goriška
in Videmska pokrajina.
7. Upravičeni subjekti3
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vodilni partnerji in projektni partnerji, ki imajo
sedež ali organizacijsko enoto na upravičenem območju določenem v 6. poglavju tega
javnega razpisa.
2. Ministrstva, javni subjekti, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki
fakultet) ter državne in deželne raziskovalne
institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu, sodijo
med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo
2
Glej Operativni program, poglavje 3.a
“Strateške smernice Skupnosti na področju
čezmejnega sodelovanja”.
3
Za podrobnejši opis o upravičenosti prijaviteljev in partnerjev glej Navodila za pripravo
in predložitev projektnih predlogov standardnih
projektov, del A (Priloga 5).
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takojšen učinek na upravičenem območju
in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta.
3. V skladu z 20. členom Uredbe (ES)
št. 1080/2006 se uporablja načelo vodilnega
partnerja4.
4. V skladu z Operativnim programom
seznam potencialnih vodilnih ali projektnih
partnerjev v okviru posamezne prednostne
naloge vključuje:
– Prednostna naloga 1: javne organe,
javne in javno-zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje
določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne
organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, inštitucije,
ki upravljajo zavarovana območja, podjetja
in njihove konzorcije, gospodarske zbornice,
strokovna združenja;
– Prednostna naloga 2: javne organe,
javne in javno-zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje
določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) in raziskovalne ustanove, znanstvene
in tehnološke parke, centre za inovacije,
neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove
konzorcije, industrijske cone, gospodarske
zbornice, strokovna združenja, ustanove za
strokovno usposabljanje;
– Prednostna naloga 3: javne organe,
javne in javno-zasebne konzorcije, univerze,
fakultete (za italijansko upravičeno območje
določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne
organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja
in njihove konzorcije, gospodarske zbornice,
ustanove za strokovno usposabljanje.
Del 2 – Merila za izbor projektov
8. Formalna administrativna ustreznost
in upravičenost projekta
1. Upravičeni so projekti, ki izpolnjujejo
pogoje formalne administrativne ustreznosti
in upravičenosti:
a) pravočasna predložitev vloge;
b) predložitev vloge na predpisanih
obrazcih razpisne dokumentacije;
c) popolnost vloge: Prijavnica, Opis
stroškovnega načrta, Pisma o nameri, dokumentacija o finančni sposobnosti, druga
zahtevana dokumentacija za potrebe ocenjevanja vloge;
d) izpolnjevanje formalnih pogojev predložene vloge: zaprta ovojnica, navedba naziva
in naslova pošiljatelja, akronim projekta, pripis “NON APRIRE – BANDO PUBBLICO/Ne
odpiraj – javni razpis 03/2011 CBC IT-SI
2007–2013”; v posamezni ovojnici se lahko
posreduje samo en projekt;
e) izpolnjevanje drugih formalnih pogojev: žigosana in podpisana vloga s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja oziroma
pooblaščene osebe; kopija (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta
odgovorne osebe (v primeru pooblaščene
osebe, kopijo (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta le-te); v primeru podpisa s strani pooblaščene osebe
tudi pooblastilo;
f) navedba prednostne naloge v katero
se uvršča projektni predlog;
4
Za podrobnejši opis načela vodilnega partnerja glej Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov standardnih projektov, del
A.1 (Priloga 5).
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g) utemeljitev “čezmejnega značaja”
projektnega predloga, ki zadosti zahtevi po
skladnosti projektnega predloga z omenjenim značajem;
h) izpolnjevanje vsaj dveh pogojev, ki jih
določa 19. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006:
skupna priprava, skupno izvajanje, skupno
osebje in skupno financiranje;
i) skladnost vrednosti projekta z minimalno določeno vrednostjo upravičenih izdatkov;
j) sedež ali vsaj ena organizacijska enota
vodilnega partnerja in vsakega projektnega
partnerja v upravičenem območju;
k) prijavitelj se uvršča v eno izmed tipologij navedenih v 7. poglavju tega javnega
razpisa;
l) za slovenske vodilne in projektne partnerje: zagotavljanje lastnega sofinanciranja
za javne subjekte;
m) finančna sposobnost vodilnega partnerja;
n) spoštovanje načela prepovedi “večkratnega sofinanciranja”;
o) spoštovanje merila, ki določa, da za
isti projektni predlog ni mogoče zaprositi za
sofinanciranje v okviru različnih programov
oziroma različnih finančnih instrumentov, ki
uporabljajo sredstva Skupnosti, nacionalna
in deželna sredstva.
9. Merila za ocenjevanje kakovosti projekta
Projektni predlogi, ki izpolnjujejo pogoje formalne administrativne ustreznosti in
upravičenosti, bodo posredovani v postopek
ocenjevanja kakovosti in ocenjeni v skladu
s sledečimi merili5:
5

Glej Prilogo 6, del B.

B.1 Kakovost vsebine in ustreznost predloganajveč

35 točk

B.2 Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerjanajveč

16 točk

B.3 Dodana vrednost projektanajveč

19 točk

B.4 Merila za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogonajveč

30 točk
Najnižje število
točk

Najvišje število
točk

Projekt prispeva k doseganju in promociji:
– ciljev programa
– sektorskih politik
– regionalne politike na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni

0

6

Čezmejni vpliv projekta glede na aktivnosti navedene v javnem razpisu in programu

0

10

Konkretni, ustrezni in merljivi rezultati

0

2

Pomembnost v predlogu obravnavane tematike za ciljne skupine

0

2

Skladnost med trenutnim stanjem (težave)/cilji/aktivnostmi/rezultati/stroški (usklajenost med
aktivnostmi in potrebnimi sredstvi)

0

3

Natančen opis načrtovanih aktivnosti, potrebnih sredstev, ocenjenih učinkov in pričakovanih
rezultatov

0

2

Realni časovni okvir za posamezen delovni sklop in natančna opredelitev obdobja
izvajanja

0

2

Natančen in izvedljiv akcijski načrt za posamezen delovni sklop

0

2

Komunikacijski načrt natančno opisuje širjenje rezultatov projekta in ustrezne komunikacijske
aktivnosti v času izvajanja projekta

0

1

Dolgoročno zagotavljanje trajnosti rezultatov

0

1

Nadaljevanje sodelovanja po zaključku projekta

0

1

Projekt je pripravljen za takojšnjo izvedbo

0

3

Merila za izbor
B.1 Kakovost vsebine in ustreznost predloga

5
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Najnižje število
točk

Najvišje število
točk

0

35

Upravičenost izbranega partnerstva: natančen opis pomembnosti vsakega partnerja pri
projektnih aktivnostih glede na cilje projekta in vodstvene ter koordinacijske sposobnosti in
tehnične sposobnosti vodilnega partnerja in projektnih partnerjev ter vzpostavitev stabilnega
in trajnega partnerstva

0

3

Vodilni partner ima izkušnje pri vodenju projektov
čezmejnega/transnacionalnega/medregionalnega sodelovanja, sofinanciranih s sredstvi
Evropske unije

0

2

Vodilni partner ima vodstvene/koordinacijske sposobnosti za izvedbo projekta

0

2

Projektni partnerji zagotavljajo vodstveno in finančno sposobnost za izvedbo njihovega dela
projekta

0

3

Partnerji so že skupaj uspešno sodelovali v okviru projektov sofinanciranih iz strukturnih
skladov ali ostalih finančnih instrumentov EU

0

2

Partnerji so že skupaj uspešno sodelovali v okviru ostalih projektov sodelovanja

0

1

Deleži sredstev so sorazmerni z aktivnostmi, ki jih bodo v skladu z dogovorom izvedli
posamezni partnerji, in tako odražajo njihovo odgovornost v okviru projekta

0

3

Število točk (B.2)

0

16

Prispevek projekta k enakim možnostim in nediskriminaciji

0

2

Prispevek projekta k okoljski trajnosti

0

3

Prispevek projekta k ekonomski trajnosti

0

2

Prispevek projekta k socialni trajnosti

0

2

Dolgoročni prispevek projekta k uvedbi inovativnih pristopov in uporabi inovacij na
družbenem, ekonomskem in/ali tehničnem področju na čezmejnem območju

0

6

Sinergija z drugimi projekti sofinanciranimi v okviru programa v programskem obdobju
2007–2013 ali s kapitalizacijo rezultatov sofinanciranih v programskem obdobju 2000–2006
na osnovi izmenjave izkušenj in prenosa dobrih praks

0

2

Sinergija z drugimi projekti sofinanciranimi s sredstvi strukturnih skladov v programskem
obdobju 2007–2013 ali v programskem obdobju 2000–2006

0

2

Število točk (B.3)

0

19

Od 1 do 3 izbranih meril

0

15

Od 4 do 6 izbranih meril

0

20

Od 7 do 9 izbranih meril

0

25

10 in več izbranih meril

0

30

Število točk (B.4)

0

30

Skupno število točk

0

100

Merila za izbor
Število točk (B.1)
B.2 Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja

B.3 Dodana vrednost projekta

B.4 Merila za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo

2. Upravičeni projektni predlogi bodo
uvrščeni na prednostno lestvico posamezne prednostne naloge, če bodo dosegli najmanj 75 točk, pri čemer je potrebno zbrati
najmanj 50%+1 točk v vsaki posamezni skupini meril (B.1, B.2, B.3, B.4).
10. Prednostna merila
V primeru, da več vlog doseže enako
število točk, bo prednost dodeljena najprej
vlogam z višjim številom točk v delu “Kakovost vsebine in ustreznost predloga”;
v primeru, da ima še vedno več vlog enako
število točk, bo v nadaljnjem izboru prednost dodeljena vlogam z višjim številom točk
v delu “Dodana vrednost projekta”; v primeru, da ima več vlog še vedno enako število
točk, bo prednost dodeljena vlogam, ki so
zbrale najvišje število meril glede na posamezno prednostno nalogo.
Kot zadnje merilo se bo upošteval datum predložitve vloge, pri čemer bo prednost
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
imela vloga, ki je prej prispela na navedeni
naslov.
Del 3 – Razpoložljiva sredstva in upravičeni izdatki
11. Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja
1. Programska sredstva sestoje iz namenskih sredstev Skupnosti iz ESRR v višini največ do 85% javnih sredstev, največ do
15% sredstev pa se zagotavlja iz nacionalnih javnih virov.
2. V okviru javnega razpisa so razpoložljiva sredstva v višini 17.564.389,92 EUR,
kar predstavlja kumulativni znesek predvidenih sredstev za leto 2012 (40,07%) in
2013 (50,35%) spodaj navedenih prednostnih nalog v skladu z odobrenim finančnim
načrtom Operativnega programa.
3. Sredstva so porazdeljena po posameznih prednostnih nalogah, kot sledi:

Sofinanciranje v okviru
Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR)
v EUR

Nacionalno javno
sofinanciranje v EUR

Skupaj v EUR

Prednostna naloga 1 “Okolje,
transport in trajnostna teritorialna
integracija”(43%)

6.484.861,21

1.144.387,28

7.629.248,49

Prednostna naloga 2
“Konkurenčnost in na znanju
temelječa družba” (33%)

4.939.528,92

871.681,58

5.811.210,50

Prednostna naloga 3 “Socialna
integracija”
(24%)

3.505.341,29

618.589,64

4.123.930,93

Skupaj

14.929.731,42

2.634.658,50

17.564.389,92

Prednostna naloga

4. Nacionalno javno sofinanciranje (15%)
na državni ravni v Italiji bo italijanskim partnerjem zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za
finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)
preko svojega rotacijskega sklada v skladu
z zakonom št. 183/1987.
5. Slovenski javni partnerji6 morajo del
upravičenih izdatkov sofinancirati iz lastnih
virov v višini 5%, preostalih največ 10% nacionalnega javnega sofinanciranja bo zagotovil slovenski nacionalni organ programa – Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
v okviru proračunske postavke “PP6513 –
nacionalno sofinanciranje Cilja 3”. V primeru
zasebnih slovenskih partnerjev bo največ do
15% nacionalnega javnega sofinanciranja
zagotovil slovenski nacionalni organ programa – Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
v okviru proračunske postavke “PP6513 –
nacionalno sofinanciranje Cilja 3”.
12. Upravičeni izdatki
1. Sofinanciranje je možno samo za kategorije izdatkov, ki so upravičene v okviru
tega javnega razpisa.
2. V okviru Operativnega programa so
upravičeni do sofinanciranja projektni izdatki
nastali v obdobju med 1. januarjem 2007 in
31. decembrom 2015.
6
V skladu s finančnim načrtom Operativnega programa (poglavje 5.b) javnih sredstev ni
mogoče nadomestiti z zasebnimi sredstvi.
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3. V okviru tega javnega razpisa so upravičeni izdatki na ravni projekta, kot sledi:
a) pripravljalni izdatki nastali med 1. januarjem 2007 in dnem predložitve Prijavnice,
v višini največ do 5% skupnih upravičenih izdatkov, vendar ne več kot 20.000 EUR ter
b) projektni izdatki, ki niso vključeni v kategorijo “pripravljalni izdatki”, nastali med
23. aprilom 2010 in dnem zaključka izvajanja projektnih aktivnosti.
13. Poročanje in predložitev zahtevkov
za izplačilo
1. Dvakrat letno (30. aprila in 15. septembra) je potrebno nastale projektne izdatke vključiti v poročila in zahtevke za izplačilo
v skladu s sledečo dinamiko: najmanj 10%
vseh upravičenih izdatkov mora biti vključenih v poročilo in zahtevek za izplačilo, ki se
Organu upravljanja predloži v desetih mesecih po podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja; 50% v naslednjem letu in preostalih
40% do zaključka projekta.
Del 4 – Razpisni postopek
14. Rok in način predložitve projektnih predlogov
1. Po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine, v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani programa www.
ita-slo.eu prijavitelji predložijo vloge Organu
upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione
centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, via Udine 9, 34132 Trieste, Italia, najkasneje do vključno 25. maja
2011, do 16. ure. Poslovni čas Glavne direkcije za kulturo, šport, mednarodne odnose in
odnose z EU: od ponedeljka do četrtka od 8.
do 16. ure, v petek od 8. do 12.30.
2. Vloga podpisana s strani odgovorne
osebe vodilnega partnerja, mora biti predložena izključno na predpisanih in v celoti
izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije (Priloga: Prijavnica). Razpisna dokumentacija je dostopna na uradni spletni strani
programa.
3. Vloga, ki ne bo predložena na obrazcih razpisne dokumentacije, bo zavrnjena.
4. Vloga mora vsebovati vso dokumentacijo navedeno v 15. poglavju tega javnega
razpisa. Nepopolne vloge bodo zavržene/zavrnjene. Vloga mora biti predložena v zaprti
ovojnici z navedbo naziva in naslova pošiljatelja, akronima projekta in pripisa “Non
aprire-bando pubblico/Ne Odpiraj – Javni
razpis 03/2011 CBC IT-SI 2007–2013”. Posamezna ovojnica lahko vsebuje samo en
projektni predlog.
5. Vloge prispele po predvidenem roku
bodo zavržene, tudi če so bile odposlane pred rokom oddaje. Odgovornost za pravočasno oddajo vlog je izključno na strani
pošiljatelja.
15. Vloga in razpisna dokumentacija
1. Vloga mora vsebovati:
a) Prijavnico (Priloga 1), ki mora biti
v celoti izpolnjena v slovenskem in italijanskem jeziku v skladu z Navodili za pripravo
in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov (Priloga 5). Prijavnica mora
biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja. K podpisu je
potrebno priložiti kopijo (prednja in hrbtna
stran) veljavnega osebnega dokumenta odgovorne osebe. V primeru, da je Prijavnica podpisana s strani pooblaščene osebe,

je potrebno priložiti tudi pooblastilo skupaj
s kopijo (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta pooblastitelja in
pooblaščenca;
b) Opis stroškovnega načrta (Priloga 2),
ki mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem
in italijanskem jeziku;
c) Pisma o nameri (Priloga 3) VP in vsakega projektnega partnerja, ki morajo biti
žigosana in podpisana s strani odgovorne
osebe VP oziroma odgovorne osebe posameznega projektnega partnerja. V primeru,
da je Pismo o nameri podpisano s strani pooblaščene osebe, je potrebno priložiti
pooblastilo. K Pismu o nameri je potrebno
priložiti kopijo (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta podpisnika;
d) Izjavo o velikosti subjekta v skladu
z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in
srednje velikih podjetjih (Priloga 10) – samo
za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo7;
e) dokumente, ki dokazujejo finančno
sposobnost, kot je navedeno v Prijavnici,
del A “Trajnost/Finančna sposobnost”8;
f) dovoljenja ali druge dokumente, ki so
potrebni v okviru posameznih pravnih postopkov, ali vloge za izdajo le-teh, kot je
navedeno v delih D.1 in D.2 Prijavnice.
Obvezno dokumentacijo navedeno
v zgornjih točkah od a) do f) se lahko dopolni z drugimi dokumenti, če so ti potrebni
za obravnavo vloge (na primer: akt o ustanovitvi začasnega združenja med podjetji,
interne pravilnike javnih institucij, pooblastilo
za podpisovanje).
2. V primeru, da vloga ob predložitvi ne
bo vsebovala enega ali več dokumentov
navedenih v točkah od a) do f) tega poglavja, bo izločena iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.
3. V primeru, da bodo dokumenti navedeni v prvem odstavku tega poglavja pripravljeni ali izpolnjeni nepopolno, lahko Organ
upravljanja prijavitelja zaprosi za dopolnitve dokumentacije in/ali pojasnila. Poziv za
dopolnitve in/ali pojasnila bo posredovan
s strani Organa upravljanja s priporočeno
poštno pošiljko (predhodno bo posredovan
tudi po elektronski pošti), in sicer na naslov
naveden v Prijavnici. Dopolnitve in/ali pojasnila morajo prispeti na zahtevani naslov
v roku desetih delovnih dni od prejema poziva s strani Organa upravljanja. V primeru nespoštovanja predvidenega roka, bodo
vloge izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Dodatne dopolnitve in/ali pojasnila, ki bodo prispele po navedenem roku ne
bodo upoštevane.
4. Dokumenti navedeni v točkah od a)
do c) prvega odstavka tega poglavja morajo
biti predloženi v slovenskem in italijanskem
jeziku. Dokumentacijo je potrebno posredovati v oblikah navedenih v nadaljevanju:
a) Prijavnico in vse zahtevane priloge
v enem originalnem tiskanem izvodu;
b) Prijavnico in Opis stroškovnega načrta v elektronski različici na CD-ju ali USB
ključu, in sicer Prijavnico v formatu word
oziroma računalniškem programu za urejanje besedil, Opis stroškovnega načrta pa
v formatu excel oziroma računalniškem pro7
Za definicijo majhnih in srednje velikih
podjetij glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008.
8
Za podrobnejši opis glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov, del A (Priloga 5).
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gramu za urejanje preglednic. Elektronska
različica mora biti enaka tiskanemu izvodu.
V primeru neskladnosti velja dokumentacija
v tiskanem izvodu;
c) dokumente navedene v točkah od
c) do f) prvega odstavka tega poglavja, je
potrebno posredovati tudi v skenirani različici na CD-ju ali USB ključu. Elektronska
različica mora biti enaka tiskanemu izvodu.
V primeru neskladnosti velja dokumentacija
v tiskanem izvodu.
Dokumenti navedeni v točkah od d) do
f) prvega odstavka tega poglavja so lahko predloženi le v slovenskem ali italijanskem jeziku.
Dokumentacijo v elektronski različici se
lahko dopolni na podlagi poziva Organa
upravljanja. Poziv bo posredovan s priporočeno poštno pošiljko (predhodno bo posredovan tudi po elektronski pošti), in sicer na
naslov naveden v Prijavnici. Dopolnitve morajo prispeti na zahtevani naslov v roku desetih delovnih dni od prejema poziva s strani
Organa upravljanja. V primeru nespoštovanja predvidenega roka, bodo vloge izločene
iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
5. Deli dokumentacije, ki ne bodo razpoložljivi v slovenskem in italijanskem jeziku,
ne bodo ocenjeni.
16. Postopek izbora, priprava prednostne lestvice in odobritev sofinanciranja
1. Ocenjevanje vlog bo izvedeno, kot je
opredeljeno v Operativnem programu, na
podlagi pogojev in meril, določenih v Prilogi 6.
2. Predmet ocenjevanja so dokumenti
navedeni v točkah od a) do f) prvega odstavka 15. poglavja tega javnega razpisa,
vključno z morebitnimi dopolnili v skladu
z določili prvega odstavka 15. poglavja.
3. Vloge morajo izpolnjevati pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti (Priloga 6, del A.1 in A.2 – merila formalne administrativne ustreznosti in
upravičenosti).
4. Po zaključku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti Nadzorni odbor potrdi sezname ocenjenih vlog za
vsako prednostno nalogo posebej.
5. Na uradni spletni strani programa
www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”, bodo
v roku 10 delovnih dni od datuma odobritve s strani Nadzornega odbora objavljeni
seznami upravičenih in neupravičenih vlog,
ki se posredujejo v ocenjevanje kakovosti
vlog.
6. Vodilni partnerji bodo z uradnim dopisom (priporočeno poštno pošiljko) v skladu
z odločitvijo Nadzornega odbora obveščeni o rezultatih preverjanja administrativne
ustreznosti in upravičenosti, vključno z navedbo razlogov za zavrnitev/zavržbo v primeru neupravičenih vlog.
7. Upravičenim projektom bo odobreno
sofinanciranje do porabe razpisanih sredstev, v skladu z uvrstitvijo le-teh na odobreni
in potrjeni prednostni lestvici.
8. V primeru, da zaradi nezadostnih razpisanih sredstev zadnjega upravičenega
projekta na posamezni prednostni lestvici
ni mogoče sofinancirati v celoti, se lahko
odobri delno sofinanciranje.
9. Vodilni partner lahko delno sofinanciranje projekta zavrne.
10. V primeru ko upravičenec v roku
15 dni od prejema obvestila ne sporoči odločitve o sprejemu delnega sofinanciranja,
se sofinanciranje dodeli prvemu naslednje-
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mu upravičenemu projektu na prednostni
lestvici.
11. Vodilni partnerji bodo z uradnim dopisom (s priporočeno poštno pošiljko) obveščeni o rezultatih ocenjevanja v skladu
z odločitvijo Nadzornega odbora.
12. V roku 10 delovnih dni od datuma
odobritve s strani Nadzornega odbora bodo
v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na uradni spletni strani
programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”, objavljene končne prednostne lestvice
projektov z navedbo projektov izbranih za
sofinanciranje v skladu z odobritvijo Nadzornega odbora. Objavljen bo tudi seznam
neupravičenih projektov.
13. Vodilni partnerji odobrenih projektov
za sofinanciranje podpišejo Pogodbo o partnerstvu (Priloga 8) z vsemi partnerji projekta. En originalni izvod Pogodbe o partnerstvu posredujejo Organu upravljanja v roku
30 dni od prejema obvestila o odobritvi sofinanciranja.
14. Vodilni partnerji lahko z utemeljitvijo
zaprosijo Organ upravljanja za podaljšanje
roka določenega v 13. odstavku tega poglavja. Organ upravljanja lahko navedeni
rok podaljša za največ dodatnih 30 dni.
15. V primeru nespoštovanja rokov navedenih v 13. in 14. odstavku tega poglavja
se sofinanciranja ne dodeli.
16. Slovenski vodilni partnerji in projektni partnerji bodo istočasno prejeli obvestilo
o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko in bodo nato povabljeni k podpisu
Pogodbe o dodelitvi sredstev iz državnega
proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike.
17. Vodilni partnerji morajo v roku 30 dni
od roka predvidenega v 13. odstavku tega
poglavja podpisati Pogodbo o dotaciji sofinanciranja, sicer jim sofinanciranje ne bo
dodeljeno. Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja je možen šele po predložitvi
podpisane Pogodbe o partnerstvu.
18. Slovenski vodilni partnerji in projektni partnerji bodo v skladu z odločitvijo Nadzornega odbora prejeli obvestilo o odobritvi
višine nacionalnega sofinanciranja s strani
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na
podlagi obvestila bodo nato slovenski vodilni partnerji in projektni partnerji povabljeni k podpisu Pogodbe o dodelitvi sredstev
iz državnega proračuna za sofinanciranje
evropske teritorialne politike (Priloga 9).
V primeru da je slovenski vodilni partner
in projektni partner neposredni proračunski
uporabnik, sklenitev Pogodbe o dodelitvi
sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike ni
potrebna. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko bo posredovala kopijo navedenega
obvestila o odobritvi višine nacionalnega
sofinanciranja tudi Organu upravljanja. Za
slovenske vodilne in projektne partnerje se
za postopke opisane v tem odstavku uporablja določila iz 13. in 14. odstavka tega
poglavja.
17. Informacije o postopku in izjava o varovanju osebnih podatkov
1. Postopek ocenjevanja in izbora vlog
se prične z dnem izteka roka predložitve
vlog.
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2. Postopek ocenjevanja, ki privede do
objave prednostnih lestvic, traja 300 dni.
3. Postopek preverjanja formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti
vlog se prične naslednji dan po izteku roka
za predložitev vlog in traja 120 dni. Po zaključku preverjanja formalne administrativne
ustreznosti in upravičenosti vlog Nadzorni
odbor odobri sezname ocenjenih vlog po
posameznih prednostnih nalogah, ki se posredujejo oziroma se ne posredujejo v postopek ocenjevanja kakovosti vlog. Postopek ocenjevanja kakovosti vlog se prične
naslednji delovni dan od datuma sprejetja
sklepa s strani Nadzornega odbora in traja
180 dni. Po zaključku ocenjevanja kakovosti vlog Nadzorni odbor odobri prednostno
lestvico ocenjenih projektnih predlogov za
vsako posamezno prednostno nalogo.
4. Končni upravičenci morajo projektne
aktivnosti izvesti v skladu z določili javnega
razpisa, veljavnimi evropskimi, nacionalnimi
in deželnimi zakoni, s posebnim poudarkom
na tistih, ki se nanašajo na strukturne sklade, javna naročila, državne pomoči, varstvo
okolja, enake možnosti in nediskriminacijo,
informiranje in obveščanje javnosti.
5. Glede na zgornje navedbe, so upravičenci dolžni spoštovati določila 8. in 9. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 glede
informiranja in obveščanja.
6. V skladu s 7.d členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 bo na uradni spletni
strani programa www.ita-slo.eu objavljen seznam upravičencev sofinanciranih projektov
in višina dodeljenih javnih sredstev.
7. Podatke, pridobljene s predloženimi
projektnimi predlogi v okviru javnega razpisa, ki so potrebni za njihovo ocenjevanje, bo
obravnavala pristojna direkcija Avtonomne
dežele Furlanije Julijske krajine v skladu
z zakonom o varovanju osebnih podatkov,
le-ti se lahko v skladu z zakonodajo sporočijo katerim koli organom, ki jih imajo pravico pridobiti (italijanski Zakonodajni odlok,
št. 196/2003).
18. Pristojni organ in kontaktni podatki
1. V skladu z Deželnim zakonom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 7
z dne 20. marca 2000, je odgovorni organ
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina,
Glavna direkcija za kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU.
Odgovorna oseba za izvedbo postopka:
Laura Comelli, Organ upravljanja programa,
tel. +39 040/377-59-74.
Vse aktivnosti v okviru postopka, vključno
z ocenjevanjem, izvaja Skupni tehnični sekretariat programa: Iztok Škerlič, Skupni tehnični sekretariat, tel. +39 040/377-59-87.
Dodatne informacije glede javnega razpisa lahko dobite pri:
Skupnem tehničnem sekretariatu programa
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
Tel.: +39 040 377 5972 (slovenski jezik),
+39 040 377 5903-5993 (italijanski jezik)
Faks: +39 040 377 5907
E-pošta: jts.itaslo@regione.fvg.it
Spletna stran programa: www.ita-slo.eu
Slovenski info točki
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel.: +386 5 7318 533
Faks: +386 5 7318 531
E-pošta: anton.harej@gov.si
Spletna stran: http://www.svlr.gov.si,
http://www.eu-skladi.si
V primeru morebitnih sprememb zgoraj
navedenih podatkov bodo le-te objavljene
na uradni spletni strani programa www.itaslo.eu. Upravičenci so dolžni spoštovati objavljene morebitne spremembe.
19. Spori
1. V primeru spora med strankami se
uporablja italijansko zakonodajo. Pristojno
je sodišče v Trstu.
2. Javni razpis je pripravljen v slovenskem in italijanskem jeziku. V primeru neskladnosti ali dvomov pri tolmačenju prevlada italijanski jezik.
20. Priloge
Priloge so objavljene samo na uradni
spletni strani programa www.ita-slo.eu, del
“javni razpisi”, in na uradnih spletnih straneh
partnerjev programa.
1. Prijavnica
2. Opis stroškovnega načrta
3. Vzorec Pisma o nameri za vodilne
partnerje in projektne partnerje
4. Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni
projekti
5. Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov standardnih projektov
6. Seznam postopkovnih meril in meril
za izbor
7. Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim
partnerjem (obrazce priložene k pogodbi
je potrebno predložiti ob podpisu Pogodbe
o dotaciji sofinanciranja)
8. Vzorec Pogodbe o partnerstvu med
vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji
9. Vzorec Pogodbe o dodelitvi sredstev
iz državnega proračuna za sofinanciranje
evropske teritorialne politike
10. Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih
in srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008.
11. Izjava Deggendorf (predložiti ob
podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja) – samo za italijanske subjekte, ki se
ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej
Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravno
in regionalno politiko
Ob-2437/11
Na podlagi Zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (ZRPPR1015, Uradni list RS, št. 87/09, v nadaljevanju: Zakon), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list
RS, 20/11), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,109/08,49/9, 38/10
– ZUKN in 107/10), Uredba Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogodbe (Uredba o splošnih izjemah), (UL
EU L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008), Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in
17/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Programa
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015, Sklep Vlade RS
št. 30301-2/2010/6 ter sprememb Programa
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije
v obdobju 2010 – 2015 št. 30301-2/2010/12,
z dne 20. 5. 2010 ter št. 30301/2010/16 z dne
17. 2. 2011, ki jih je sprejela Vlada RS in Navodila za delovanje Projektne pisarne Vlade
RS v Pomurski regiji, št. 007-25/2009-130
z dne 17. 3. 2011, objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: SVLR)
tretji javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij
podjetij in ustvarjanja novih delovnih
mest na območju izvajanja Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji
v obdobju 2010–2015
Številka javnega razpisa: 4300- 30/2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju
izvajanja Zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja
novih delovnih mest pri vzpostavitvi novega
obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi
izdelki in bistvenimi spremembami pro
izvodnega procesa v obstoječem obratu.
Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev in opreme ter stroške nematerialnih naložb.
Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu bodo dodeljena kot državna pomoč
– po shemi državne pomoči »Razvojne
podpore Pomurski regiji – regionalni cilj« (št.
sheme: BE01-1783262-2010).
2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki
bo v tem razpisu na voljo za sofinanciranje,
znaša 1.400.000,00 EU in se razpisujejo za
leto 2011.
Nepovratna sredstva za te namene so
zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 9606 -Razvoj Pomurja.
3. Vrednost sofinanciranja in vrednost
projekta
Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, katerih
vrednost sofinanciranja investicije znaša od
30.000 do 50.000 EUR ob upoštevanju zgornje meje intenzivnosti državnih pomoči.
Zgornja meja intenzivnosti državne pomoči lahko znaša do 30% upravičenih stroškov investicij ali stroškov ustvarjenih delovnih mest, povezanih z investicijo za velika
podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije, ne glede na to, iz katerih javnih virov je
pomoč dodeljena. Za srednje velika podjetja
se tako določena zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk in za majhna podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki
poslujejo v sektorju transporta.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-

riServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl
:PDF.
Podrobnejši opis regionalne državne pomoči se nahaja v Navodilih za prijavitelje,
v poglavju 3.2.1.
Prijavitelj mora prispevati lastna sredstva
v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki
ne smejo vsebovati javnih sredstev.
4. Upravičeni prijavitelji
Osnovni predpogoj:
Na ta razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo ne glede na njihovo pravno obliko, imajo registriran sedež na območju izvajanja zakona in začetno investicijo v celoti
izvajajo na območju izvajanja zakona. Pomurska regija po zakonu obsega območja
občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci,
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob
Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Ostali pogoji za upravičene prijavitelje
so navedeni v Navodilih za prijavitelje v,
poglavju 4.1.
5. Neupravičeni prijavitelji
Podrobna opredelitev neupravičenih prijaviteljev je navedena v Navodilih za prijavitelje v poglavju 4.2.
6. Upravičeni projekti
Podrobna opredelitev upravičenih projektov je navedena Navodilih za prijavitelje
v poglavju 4.3.
7. Neupravičeni projekti
Podrobna opredelitev neupravičenih projektov je navedena Navodilih za prijavitelje
v poglavju 4.4.
8. Obdobje upravičenosti stroškov sofinanciranja
Regionalno državno pomoč je mogoče
dodelili samo, če je prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja
projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena
prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. Začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum oddaje vloge na
ta javni razpis.
Stroški prijavitelja, ki so nastali po oddaji
vloge, ne bodo povrnjeni, če
– ne bo odobreno sofinanciranje projekta,
– se razpis razveljavi.
Začetne investicije podjetij morajo biti zaključene najkasneje do 27. 10. 2011.
Prejemnik mora izstaviti zahtevek za izplačilo in ga skupaj s prilogami, predvidenimi v pogodbi, posredovati SVLR najkasneje
do 27. 10. 2011.
Odobrenih sredstev, ki ne bodo porabljena v letu 2011, ne bo mogoče koristiti
v naslednjem letu.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
1. stroški nakupa strojev in opreme,
2. stroški nematerialnih naložb.
Podrobnosti o posamezni kategoriji stroškov so navedene v Navodilih za prijavitelje
v poglavju 6.
10. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni in posebni pogoji za dodelitev
sredstev po tem javnem razpisu so podrobneje opisani v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 7.
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11. Merila za izbor projektov
Na osnovi meril se bodo ocenjevale le
formalno in vsebinsko popolne vloge. Vsaka
vloga oziroma projekt lahko doseže največ
30 točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 10 točk.
V nobenem primeru vloga, ki je pri merilu
pod zaporedno št. 1 » zaposlovanje« prejela
0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Merila za izbor so podrobneje opredeljene v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 8.
12. Odgovornost in obveznosti prijavitelja
Odgovornost in obveznosti prijavitelja so
podrobneje opredeljene v Navodilih za prijavitelje v poglavju 9.
13. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vsebuje:
1. en izvirnik izpolnjenih obrazcev v tiskani obliki,
2. zahtevano dokumentacijo.
Razpisni obrazci ne smejo biti ročno izpolnjeni, razen podpisov odgovorne osebe.
Vloga – obrazci in priložena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Če so
priloge v tujem jeziku, mora biti priložen
prevod.
Prijavitelj mora do predpisanega roka za
oddajo vlog predložiti vlogo v pravilno opremljeni zaprti ovojnici.
Vloga mora vsebovati izpolnjene natisnjene, s strani odgovorne osebe podpisane in žigosane obrazce, zvezane v skupen
dokument po vrstnem redu, ki je naveden
v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 10. 2.
» priprava popolne vloge«.
Podroben opis priprave popolne vloge
se nahaja v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 10.
14. Odpiranje in pregled vlog ter izbor
projektov
Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene ovojnice in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene.
15. Izbor projektov
Postopek izbora projektov bo potekal
v dveh fazah:
– formalna in vsebinska popolnost ter
preverjanje upravičenosti ter
– ocenjevanje na podlagi meril za izbor
projektov (Navodila za prijavitelje, poglavje 8).
16. Formalna popolnost in preverjanje
upravičenosti vlog
Po evidentiranju prejetih vlog bo razpisna komisija izvedla preverjanje formalne
popolnosti ter upravičenosti vlog.
Prijavitelji vlog, pri katerih bo ugotovljena
formalna nepopolnost, bodo v roku 8 dni po
odpiranju pozvani k dopolnitvi vloge. Vlogo
bo moral prijavitelj dopolniti v roku 5 dni od
prejema poziva za dopolnitev vloge. Vlogo
je mogoče dopolniti samo v skladu s pozivom za dopolnitev.
17. Ocenjevanje na podlagi meril za izbor projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril, določenih v poglavju
8 teh navodil. Vloge bodo razvrščene glede
na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem
redu do porabe sredstev.
V primeru, da bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo
zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu meril:
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– število novo ustvarjenih delovnih
mest,
– koeficient gospodarnosti za zadnje
znano leto dostopnosti podatkov
18. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. Besedilo javnega razpisa,
2. Navodilo za prijavitelje,
3. Obrazce za pripravo vloge,
4. Seznam obstoječih poslovnih in
obrtnih con na območju izvajanja zakona.
Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, Navodilo in obrazci za prijavitelje ter dispozicija projekta) je na voljo na
naslednjem spletnem naslovu: http://www.
svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi
zahteve prijavitelja, poslane na elektronski
naslov: info@rra-mura.si.
19. Dodatne informacije
V času trajanja javnega razpisa se lahko
pošiljajo vprašanja po elektronski pošti na
naslednji elektronski naslov: Regionalna razvojna agencija RRA MURA, Lendavska 5a,
Murska Sobota, e-pošta: info@rra-mura.si.
Odgovori na pogosta vprašanja bodo
objavljeni na spletni strani: http://www.
svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo
kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
20. Rok in način prijave
Vsak prijavitelj se lahko prijavi na ta razpis samo z enim projektom.
Vloga je lahko oddana osebno ali poslane po pošti. Rok za oddajo vlog v okviru
tega javnega razpisa je:
– s priporočeno pošto: oddano najkasneje 19. 5. 2011,
– osebna dostava: 20. 5. 2011 do
14. ure.
V primeru sprememb rokov bodo le-te
objavljene na spletnih straneh http://www.
svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/
Vloga na razpis mora biti oddana zaprta
in pravilno označena. Ovojnica je pravilno
označena, če vključuje vse naslednje elemente:
a) naslov, kamor se oddaja vloga: Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljub
ljana,
b) polno ime in naslov prijavitelja,
c) besedilo: »Ne odpirajte – Javni razpis
št. 4300-30/2011«.
V primeru osebne dostave je vlogo potrebno dostaviti na gornji naslov, v glavno
pisarno SVLR: 6. nadstropje, soba 643. Dostava je možna vsak delovni dan med 8.30
in 14. uro.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis (razpisni obrazec št. 5), ki ga
lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice.
Vloga mora biti v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
21. Obravnava vlog in izbor projektov
Komisija bo odprla vloge v roku 8 dni od
datuma za oddajo vlog. Prijavitelji, katerih
vloge bodo formalno in/ali vsebinsko nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni
od odpiranja vloge. Vloge bodo morale biti
dopolnjene v roku 5 dni od prejema poziva
k dopolnitvi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
SVLR bo najkasneje v roku 60 dni od
prejema zadnje dopolnitve vloge, posredovala prijaviteljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja (nepovratnih sredstev).
V Sklepu o dodelitvi sredstev bodo za
odobrene projekte navedene informacije
o nadaljnjih korakih za sklepanje pogodb.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SVLR in Projektne pisarne Vlade RS
v Pomurju.
22. Spremembe javnega razpisa, vprašanja in odgovori
V primeru, da bi se javni razpis in/ali
njegova razpisna dokumentacija spremenila pred datumom zaključka javnega razpisa,
bodo popravki objavljeni vsaj 6 dni pred
rokom za oddajo vloge na spletni strani (če
bo spremenjena samo razpisna dokumentacija): http://www.svlr.gov.si/si/projektna_
pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/.
23. Druge določbe
Rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_
pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/. po podpisu pogodb o sofinanciranju.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 5100-11/2011-1
Ob-2446/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07
in 9/11), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Cipra o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS-MP,
št. 12/00) ter Protokola 3. zasedanja skupnega slovensko-ciprskega odbora za raziskovanje in razvoj z dne 29. oktobra 2009
v Nikoziji, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Ciper
v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ciprskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2012–2013 na
vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti
trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Ciper.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki

Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko
Ciper, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih
ciprskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in ciprskih
raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
ciprski vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Ciper: Research
Promotion Foundation of Cyprus, www.research.org.cy). Kontaktna oseba na ciprski
strani je gospa Georgia Kleanthous, e-pošta: gkleanthous@research.org.cy.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, objavljene v letu 2011 – poglavje G – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1
z dne 7. 2. 2011.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupni
slovensko-ciprski odbor za raziskovanje in
razvoj, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo jeseni 2011.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2012–2013 znaša okvirno 40.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč porabo
denarja in časa, za slovenske raziskovalce
ob obiskih na Cipru;
– stroške bivanja za ciprske raziskovalce
ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domovih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljub
ljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do
14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1252 EUR mesečno;
– dnevnice za ciprske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR in lokalni
prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ciprskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za
kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. julija 2012 do 30. junija 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BICY-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba
prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec).
Prijave morajo biti oddane do vključno 10. 6.
2011, do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo,
da zaradi možne obremenjenosti strežnika
prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega
roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja – raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako » Ne odpiraj, prijava na Javni
razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper v letih 2012–2013«
in obvezno oznako prijave (ARRS-BI-CYJR-Prijava/2011) ter z nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30,
1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 10. 6. 2011, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, do 10. 6. 2011, do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani

obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
oddaja prijave brez digitalnega podpisa –
elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 15. 6. 2011, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-7/2011-1
Ob-2447/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07
in 9/11), Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
(Uradni list RS, št. 4/96 – MP) ter Protokola 12. zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
z dne 3. 2. 2010 v Ljubljani, Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško
v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih
in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2012–2013 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
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– biotehnologija in biomedicina
– nanoznanosti in nanotehnologija, optimizacija procesov in materialov
– informatika in telekomunikacije
– ekologija in varstvo okolja
– energija in transport
– družboslovje in humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj hrvaških
raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih in hrvaških raziskovalcev
na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (na Hrvaškem: Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport,
Uprava za mednarodno sodelovanje, www.
mzos.hr). Kontaktna oseba na hrvaški strani
je gospa Branka Ravlić, e-pošta: branka.ravlic@mzos.hr.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise
v letu 2011, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne
7. 2. 2011.
Prednost bodo imeli projekti:
– pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (t.j. podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let po doktoratu))
obeh držav;
– katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na zadnjih dveh razpisih za bilateralno
znanstvenoraziskovalno sodelovanje med
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Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
(tj. za obdobja 2009–2010 in 2010–2011).
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki
bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2011.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
direktor agencije na podlagi izbora skupnega
odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012–2013 znaša okvirno
100.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Hrvaški;
– stroške bivanja za hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane
oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti
Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***),
vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1250 EUR mesečno;
– dnevnice za hrvaške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa
21,39 EUR;
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije hrvaškim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške
za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-HRJR- Prijava/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba
prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec).
Prijave morajo biti oddane do vključno 15. 6.
2011, do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo,
da zaradi možne obremenjenosti strežnika
prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega
roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z la-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih
2012–2013« in obvezno oznako prijave
(obrazec ARRS-BI-HR-JR-Prijava/ 2011)
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 15. 6. 2011, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 15. 6. 2011, do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
oddaja prijave brez digitalnega podpisa –
elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 17. 6. 2011, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljen na spletni strani agencije, www.
arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-8/2011-1
Ob-2448/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07
in 9/11), Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Makedonije
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
(Uradni list RS, št. 12/95 – MP), ter Protokola 14. zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedo-

nijo z dne 15. 12. 2009, podpisan v Skopju,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Makedonijo
v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (do 14 dni) medsebojnih obiskov slovenskih in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte
(v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2012–2013. Za mlajše raziskovalce (tj. podiplomske študente in podoktorande (največ
do pet let po doktoratu)), obeh držav bodo
sofinancirani tudi daljši obiski. Slovenska
stran bo za makedonske mlajše raziskovalce dodatno sofinancirala tudi daljše obiske
(od 1–3 mesecev) v Republiki Sloveniji.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Makedonija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko
Makedonijo, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj makedonskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati
število prijav slovenskih in makedonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski
in makedonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga
določata pristojni instituciji (v Makedoniji:
Ministrstvo za šolstvo in znanost Republike Makedonije, Ulica Mito Hađivasilev Ja-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
smin, b.b., 1000 Skopje. Kontaktna oseba na makedonski strani je gospa Biljana
Vasileska, tel. 00 389 23 117 896, e-mail:
biljana.v asileska@mon.gov.mk.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu
2011, poglavje G – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne 7. 2.
2011. Prednost bodo imeli projekti, v katerih
bodo sodelovali mlajši raziskovalci (podiplomski študenti in podoktorandi/največ do
pet let po doktoratu) obeh držav.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupni
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo, v nadaljnjem besedilu: skupni
odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2011. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi
izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan
upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012–2013 znaša okvirno
100.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Makedoniji;
– stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih
podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljub
ljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do
14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1250 EUR mesečno;
– dnevnice za makedonske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa
21,39 EUR;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za makedonske mlajše raziskovalce ob dodatno odobrenih daljših obiskih v Republiki Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije makedonskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali
dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške
za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BIMK-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba
prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec).
Prijave morajo biti oddane do vključno 15. 6.
2011, do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo,
da zaradi možne obremenjenosti strežnika
prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega
roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja – raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2012–2013« in obvezno oznako prijave
(obrazec ARRS-BI-MK-JR-Prijava/ 2011) ter
z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 15. 6. 2011, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 15. 6. 2011, do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
oddaja prijave brez digitalnega podpisa –
elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 20. 6. 2011, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljen na spletni strani agencije, www.
arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
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Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 171/2011
Ob-2388/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 401/6, travnik, v izmeri 309 m2
in parc. št. 401/7, travnik, v izmeri 10 m2,
obe vpisani pri vl. št. 1628, k.o. (1783) Grosuplje-naselje, parc. št. 402/3, pašnik, v izmeri 9 m2 in parc. št. 402/4, pašnik, v izmeri
9 m2, obe vpisani pri vl. št. 1689, k.o. (1783)
Grosuplje-naselje. Zemljišča se po planu nahajajo v območju, kjer je osnovna namenska
raba: mešano območje (MOS) – območje
oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Izklicna
cena zemljišč znaša 52.572,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se
zaveže plačati tudi strošek cenitve v višini
141,60 EUR (v ceno je vključen 20% DDV).
Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 401/9, travnik, v izmeri 72 m2 vpisana pri vl. št. 1628, k.o. (1783) Grosupljenaselje, in parc. št. 402/5, pašnik, v izmeri
546 m2 vpisana pri vl. št. 1689, k.o. (1783)
Grosuplje-naselje. Zemljišči se po planu nahajata v poselitvenem območju naselja Grosuplje znotraj urbanistične zasnove, in sicer:
parc. št. 401/9 in del parc. št. 402/5 mešano
območje, del parc. št. 402/5 območje prometne infrastrukture na območju gospodarske infrastrukture (I) – predvidena cesta.
Izklicna cena zemljišč znaša 55.620,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati tudi strošek cenitve
v višini 141,60 EUR (v ceno je vključen 20%
DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti, na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 22. 4.
2011, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča
pod zap.št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada KZG RS,
št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-04/2011
za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu
ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju
javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani občine
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oziroma v petih dneh po poteku roka za
sprejem ponudbe s strani občine.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
bo (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10)
moral izbrani ponudnik pod zap. št. 1 in 2
pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je
zemljišče v katastrski občini, ki so navedene
v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad
KZG RS zadrži njegovo varščino. V primeru,
da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh
od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona,
Sklad KZG RS pa zadrži njegovo varščino.
Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega predloga,
skladno z veljavnim Cenikom za pripravo
soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2011, sprejetim
s strani Sklada KZG RS ter strošek cenitve ali drug strošek, kolikor je ta naveden
v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah pod zap. št. 1
in 2 občina uveljavlja predkupno pravico.
V skladu z 88. členom Zakona o urejanju
prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na
območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da
nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad
KZG RS z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
KZG RS sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega
zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 22. 4. 2011, ob 13.uri, na sedežu Skla-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko
sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43
4-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Ob-2333/11
Na podlagi 102. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011 z dne
21. 1. 2011) ter Seznama mentorjev, ki
bodo v letu 2011 začeli z usposabljanjem
mladih raziskovalcev, objavlja Bolnišnica
Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo Golnik
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce
pri izbranih mentorjih v letu 2011
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izbor mladih raziskovalcev,
ki bodo v letu 2011 začeli usposabljanje za
pridobitev doktorata znanosti.
2. Mentorji in prosta mesta: izbrana mentorja sta prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.,
spec. in prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., spec.
Pri vsakem mentorju je lahko izbran en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo
glede na doseženo skupno število točk glede na merila iz 5. točke razpisa. Najboljše
ocenjeni kandidat je prvi in ima prednost pri
sklenitvi pogodbe za mesto mladega raziskovalca. V primeru, da najbolje ocenjeni
kandidat ne sklene pogodbe, se pogodba
ponudi naslednjemu kandidatu glede na
skupno doseženo oceno.
3. Opis področij po posameznem mentorju
Mentor: prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.,
spec.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a
raziskave na področju Mikrobiologije in imunologije.
Od kandidata/kandidatke se pričakuje
znanje in izkušnje v biomedicini na področju imunologije.
Informacije:
mitja.kosnik@klinika-golnik.si.
Mentor: prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.,
spec.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal raziskave na področju Onkologije in molekularne biologije raka.
Od kandidata/kandidatke se pričakuje
poznavanje osnovnih metod molekularne
biologije raka in aktivno znanje angleškega
jezika.
Informacije: tanja.cufer@klinika-golnik.si.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
(1) Kandidat za mladega raziskovalca
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri, doseženo po študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na
doktorski študij, ali
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne
smeri, doseženo po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji

po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00, ali
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo
primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
– da ni minilo več kot 5 let od zagovora
diplome iz prve ali druge alineje oziroma
od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri
čemer se pet letno obdobje računa do 30.9.
tekočega leta; če je kandidat za mladega
raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že
vpisan na podiplomski študij, se obdobje od
zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani
letnik doda eno leto.
(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za
pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena
dodiplomskega študija ni pomembna, razen
v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija.
(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se
obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za
daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
(4) Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
5. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti
vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju,
– že zaključen znanstveni magisterij,
– vpis na podiplomski študij za pridobitev
znanstvenega naziva,
– prejete nagrade oziroma priznanja,
– objavljeni članki,
– sodelovanje pri raziskovalnem delu,
– razgovor z mentorjem.
Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija in je razvidno iz priloženega ocenjevalnega lista. Mentorja bosta preverila
izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno
ocenila glede na postavljena merila.
6. Čas financiranja
Agencija financira usposabljanje mladih
raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer:
– največ štiri leta in šest mesecev, če so
vpisani v štiriletni doktorski študijski program
(stari program),
– največ tri leta in šest mesecev, če so
vpisani na študijski program 3. bolonjske
stopnje (novi program).
Bolnišnica Golnik-KOPA bo sklenila
s kandidatoma delovno razmerje za določen čas in sicer za obdobje financiranja,
kot ga določa ARRS v skladu s 106. členom
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in
podpisan (Obrazec MR/Pr/2011),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. dokazilo o izobrazbi:
– fotokopijo diplome s prilogo k diplomi oziroma izjavo (Izjava št. 3), da bo
kandidat diplomiral ali predložil odločbo
o priznanju diplome za namen nadaljevanja
izobraževanja oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome, pridobljene v tujini do vključno
31. 8. 2011, s tem, da mora biti potrdilo
o opravljeni ali nostrificirani diplomi kandidata, ki je bil izbran, predloženo najkasneje
do 31. avgusta 2011,
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij
za pridobitev znanstvenega naziva in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju,
– dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju,
3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki
mora vsebovati podatke o vseh izpitih in
vajah na dodiplomskem študiju,
4. fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidna letnica rojstva; (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista),
5. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 1),
da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname
določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11),
6. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 2),
da še ni bil financiran v programu mladih
raziskovalcev;
7. če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski
študij, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer
se za vsak vpisani letnik doda eno leto.
8. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri
čemer se za enega otroka upošteva 1 leto
– se obdobje od zagovora diplome oziroma
magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja
za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
9. življenjepis.
Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne priloge:
1. dokazilo o doseženih nagradah in
priznanjih;
2. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov;
3. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijave s prilogami sprejema Bolnišnica
Golnik-KOPA, Enota za razvoj ljudi pri delu,
Golnik 36, 4204 Golnik, v zaprti ovojnici
s pripisom »Javni razpis za kandidate za
mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih
v letu 2011 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja.
Prijava v zgoraj navedeni obliki mora prispeti na zgoraj navedeni naslov do vključno
torka, 10. maja 2011.
Obravnavane bodo samo prijave, ki
imajo vse z razpisom zahtevane elemente,
vso zahtevano dokumentacijo in so prispele pravočasno. Nepopolnih prijav ne bomo
obravnavali.
Vsak kandidat se lahko prijavi samo na
eno razpisano mesto.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati
bodo o rezultatih izbora predvidoma obveščeni do 10. junija 2011.

10. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ni bil izbran, ima
pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni
od prejema obvestila na naslov Bolnišnica
Golnik-KOPA, Enota za razvoj ljudi pri delu,
Golnik 36, 4204 Golnik, z oznako »Pritožba – Javni razpis za prosta mesta mladih
raziskovalcev pri izbranih mentorjih v letu
2011«. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za izbor. Nepravočasne in nepravilno označene pritožbe ne
bodo upoštevane.
11. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na spletni strani Bolnišnica GolnikKOPA ali v Enoti za razvoj ljudi pri delu,
Golnik 36, 4204 Golnik, vsak delavnik od
8. do 13 ure.
12. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
interesenti dobijo v Enoti za razvoj ljudi pri
delu, na tel. 04/256-94-47.
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek
za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Št. 398/6584
Ob-2357/11
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št.129/06, 118/06, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09), Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 107/10), Zakona o izvrševanju
proračunov RS za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, 4/11), Proračuna RS za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 96/10),
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) Zavod RS
za šolstvo objavlja
razpis
za sofinanciranje mednarodne
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju
v Republiki Sloveniji
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod
RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih,
višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških
domov ter šol za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu
štejejo zlasti:
– povezovanje organizacij na področju
vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v tujini
v mreže z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov
k uresničevanju ciljev kurikula;
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju
s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo
in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi
državi;
– projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom Vseživljensko učenje.
3. Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Za sredstva razpisana po tem razpisu
lahko kandidirajo pravne osebe s področja
vzgoje in izobraževanja – vrtci, osnovne,
srednje, višje strokovne in glasbene šole,
dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
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potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje
dejavnosti (so)financirani iz državnega proračuna.
Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne pravne osebe, se smejo na razpis
prijaviti kot posamični prijavitelji. V prijavi
in razpisnih dokumentih za imenom šole
obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski center se kot samostojen subjekt
ne more prijaviti na razpis. V nadaljevanju
pojem »zavod« označuje pravne osebe iz
prvega odstavka te točke in posamične šole
v sestavi šolskih centrov.
Vsak zavod lahko prijavi na javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega
pogoja bo Zavod RS za šolstvo vse vloge
zavoda izločil iz nadaljnje obravnave.
Pogoj za prijavo projekta je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija.
4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in vsebina razpisa so sestavni del
razpisne dokumentacije (Priloga A).
5. Merila in postopek za izbor: merila in
postopek za izbor projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije (Priloga B).
6. Višina razpoložljivih sredstev
V okviru finančnega načrta Zavoda je za
leto 2011 na voljo 50.000,00 EUR.
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije (priloga št. 3).
Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni
stroški projekta sofinancirani največ v deležu 80% od celotne vrednosti projekta oziroma največ do višine 5.000,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo dodeljena najbolje ocenjenim projektom, ki so ocenjeni
najmanj s 75 točkami. Strokovna komisija
lahko odloči, da ne dodeli vseh razpisanih
sredstev.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v času od dokončnosti sklepov o izbiri do 31. 12. 2011.
8. Vloga za javni razpis
Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec –
priloga št. 1,
– pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje institucije – priloga št. 2,
– pravilno in ustrezno izpolnjeno(a)
potrdilo(a) o sofinanciranju s strani sponzorjev – priloga št. 6,
– vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora
biti opremljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani odgovorne osebe zavoda in
koordinatorja projekta. S podpisom se prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi,
določene v pogodbi.
9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja
Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda
RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, ne
glede na način dostave, najkasneje 3. 5.
2011 do 12. ure.
Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne dejavnosti«.
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija za izvedbo javnega
razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in
jih vrnila predlagatelju.
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10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na
razpis, vodi Komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile prejete. Odpiranje
vlog za dodelitev sredstev bo dne 4. 5. 2011
ob 9. uri. Odpiranje ni javno, saj se pričakuje
veliko število vlog.
11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: prijavitelji projektov
bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od
dneva odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa,
– priloga B: postopek in merila za izbor
projektov,
– priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju
tuje institucije,
– priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt,
– priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju
z lokalnim okoljem,
– priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države v Sloveniji,
– priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju
s strani sponzorjev.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dobijo v vložišču Zavoda RS
za šolstvo (pritličje), Poljanska 28, Ljubljana
pri Katarini Porenta, vsak delovnik od 9. do
11. ure. Razpis in razpisna dokumentacija
bosta od 8. 4. 2011 do izteka prijavnega
roka na voljo tudi na spletni strani ZRSŠ
http://www.zrss.si/pdf/razpiszasofinanciranje.pdf.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za
šolstvo pri Mirku Zormanu, tel. 041/698-472
(mirko.zorman@zrss.si) in Almi Ahmetovič,
tel. 01/300-51-34 (alma.ahmetovic@zrss.si).
Zaprosila za dodatne informacije lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti od
dne 8. 4. 2011.
Zavod RS za šolstvo
Št. 322-1/2011-1
Ob-2334/11
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 20/11) objavlja Občina Kostanjevica
na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica
na Krki,
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
in projektov v Občini Kostanjevica
na Krki za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje prireditev
in projektov turističnih in drugih društev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska
v Občini Kostanjevica na Krki in promocija
kraja ter vplivajo na turistični razvoj, večjo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prepoznavnost celotne občine in se bodo
izvajali v letu 2011.
3. Vlagatelji in pogoji sofinanciranja
Upravičenci do sredstev tega razpisa so
društva, ki delujejo na področju turizma in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kostanjevica na
Krki,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– aktivno delujejo vsaj 6 mesecev pred
objavo razpisa,
– so organizatorji ali soorganizatorji prireditve, ki je predmet prijave na ta razpis.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki prijavljajo
prireditve oziroma projekte, ki so več kot
50% sofinancirani iz drugih virov občinskega
proračuna.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov, je
zagotovljena v proračunu za leto 2011, in
sicer v višini 10.000,00 EUR, na proračunski
postavki 5521 – Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi
meril, ki so sestavni del tega razpisa.
– Upravičeni projekti za sofinanciranje
so:
1. izdaja promocijskega materiala (katalogi, zloženke, turistični spominki, zemljevidi, drugo),
2. označitev pohodnih poti,
3. označitev kolesarskih poti,
4. postavitev informativnih tabel,
5. organizacija ocenjevalne akcije za
najlepše urejeno vas,
6. organizacija čistilne akcije in urejanje okolja na območju občine,
7. organizacija prireditev, ki ohranjajo
in promovirajo kulturno dediščino ter ljudske
običaje,
8. organizacija dobrodelnih prireditev,
9. organizacija strokovnega ocenjevanja domačih proizvodov (vino, mesni izdelki,
kruh, pecivo).
Za prijavo na razpis se upoštevajo podatki tekočega leta.
5. Rok za prijavo in oddajo vlog
Razpisni rok za oddajo vlog za sofinanciranje navedenih prireditev in projektov je
do vključno 6. maja 2011.
Naslov za pošiljanje: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za turizem«.
6. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan, bo prispele vloge odpirala,
obravnavala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po zaključenem razpisnem roku. Odpiranje vlog ne
bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo, v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj
v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, župan
sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in
izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v skladu z določili pogodbe.
7. Rezultati javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi
sredstev župan Občine Kostanjevica na
Krki s sklepom, v roku 30 dni od zaključka
razpisa. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku
8 dni od prejema sklepa ne vrne podpisane
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo, v roku 8 dni od prejema
sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno
vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti, na naslov Občine Kostanjevica na Krki. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
8. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Kostanjevica na Krki,
www.kostanjevica.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311
Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije
posreduje Karla Gašpar, tel. 08/205-06-18,
e-pošta:
karla.gaspar@kostanjevica.si,
v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 410-83/2011
Ob-2335/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 7/11 z dne 4. 2. 2011) Občina Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditve »Vizita 2011«
v Občini Ilirska Bistrica
I. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2011« v Občini Ilirska Bistrica, katere
namen je ohranjanje tradicionalnega običaja, ki se je v Občini Ilirska Bistrica izvajal
do leta 2003.
II. Višina sofinanciranja
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
prireditev v višini do 6.300,00 EUR.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica,
ki so na dan prijave registrirane za izvajanje
prireditev.
III. Kraj in čas izvedbe prireditve
Prireditev »Vizita 2011« se izvede v sklopu prireditev organiziranih ob občinskem
prazniku. Kraj osrednje prireditve je v Ilirski
Bistrici, na območju Bazoviške ceste, Cankarjeve ulice ali Trga maršala Tita.
Rok za izvedbo osrednje prireditve je
sobota, 4. junij 2011.
IV. Vsebina prijave
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa do zaključka
javnega razpisa, v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
kuverti oziroma ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani kuverte oziroma ovitka
mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni razpis – Vizita 2011«.
Prijava mora prispeti do petka, dne 15. 4.
2011, do 9. ure, v sprejemno pisarno Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo
prispele pravočasno.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo 15. 4. 2011, ob 12. uri.
Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni predvidoma v roku osem
dni od odpiranja prijav.
V. Program prireditve
Program prireditve mora vsebovati:
1. vsaj tri tradicionalno okrašene vozove
s konjsko vprego, v programu ne smejo sodelovati moderna prevozna sredstva,
2. vsi nastopajoči na vozovih morajo biti
opravljeni tradicionalno,
3. vsaj tri stojnice, na katerih bodo lokalna turistična ali kulturna društva ali posamezniki izdelovali cvetje iz krep papirja in ga
brezplačno nudili obiskovalcem,
4. kulturno-zabavni program z glasbeno
skupino in nastopom vsaj ene odrasle in
vsaj ene otroške folklorne skupine ter pevskega zbora, v katerem se bo prepletala
zgodovinsko-etnološka in turistična nit.
VI. Namen prireditve
Spodbujanje inovativnega pristopa k poustvarjanju tradicionalnih običajev in njihov
prenos na otroke in mlade, poudarjanje
identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti brezplačna (brez
vstopnine). Podrobnejši pogoji so razvidni
v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo na Občini Ilirska Bistrica, kontaktna
oseba: Tanja Šajina, tel. 05/711-23-15 ali
na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 330-0020/2011
Ob-2336/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
(Uradni list RS, št. 73/07) ter Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 12/11) objavlja Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci

javni razpis
za dodelitev sredstev
na področju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Puconci
za leto 2011
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na
področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2011 v okvirni višini 82.000,00 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 4011005 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov v okvirni višini
5.000 EUR,
– 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo v okvirni višini 76.000 EUR,
– 4102171 Regresiranje obrestne mere
v okvirni višini 1.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za
ukrepe izvedene v obdobju od objave razpisa in do 15. 11. 2011. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. Za vse razpisane
ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki
se ne morejo dodeljevati za nazaj za dejavnosti, ki so bile že izvedene.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov naložb,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
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– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd…),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje / projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta / projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine pro
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izvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska
poslopja; kašce, kozolci, skedenj, svinjak,
čebelnjak, itd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je
potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali pro
izvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
3. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo
dejavnosti tehnične podpore in so za to
ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev. Vsak prispevek nečlanov se
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omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima
stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da
so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Občine
Puconci, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Puconci za leto 2011 v okvirni višini
3.000 EUR na proračunski postavki 4011002
Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine.

IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2011 do 15. 11. 2011,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2011 do 15. 11. 2011.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2011 do
15. 11. 2011.
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IV. Rok in način prijave
Rok za oddajo vloge je do 15. 11. 2011.
Vloga, ki je na voljo na sedežu uprave Občine Puconci in objavljena na spletni
strani Občine Puconci, www.puconci.si, se
lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni
Občine Puconci ali se pošlje na naslov: Občina Puconci, Puconci 80.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija bo po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravila strokovnih pregled vlog.
Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz
javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki ga bo predložila županu.
Na podlagi predloga komisije bo župan izdal
sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki bo
v obrazložitvi utemeljil svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od pregleda vlog pisno pozvala, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 8 dni od
prejema sklepa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci
Št. 03402-01/2011-1
Ob-2337/11
Občina Komen objavlja na podlagi
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), 3. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini
Komen (Uradni list RS, št. 43/08, 25/09),
Letnega programa športa v Občini Komen
za leto 2011, št. 67102-01/2011-3, Letnega programa kulture Občine Komen za leto
2011, št. 61003-01/2011-3 in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 13/11)
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju družbenih dejavnosti
in turizma v Občini Komen v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov naslednjih izvajalcev:
A. izvajalcev Letnega programa kulture
– društev, zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, posameznikov kot izvajalcev javnih kulturnih projektov in drugih pravnih oseb z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,
B. izvajalcev Letnega programa športa
– društev, javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa)
na področju športa,
C. društev, združenj, javnih zavodov in
drugih neprofitnih organizacij na področju
humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti,
D. društev, združenj in ostalih neprofitnih
organizacij (veteranske in stanovske organizacije),

E. društev, združenj in drugih neprofitnih
organizacij na področju turizma.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež na območju Občine
Komen oziroma so organizacijske enote
območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Komen in so registrirani
člani prebivalci Občine Komen,
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki izvajajo programe na območju Občine
Komen ali za Občino Komen.
Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji
najmanj leto dni,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti,
– občinski upravi Občine Komen vsaj
enkrat letno dostavljajo letne programe dela
oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih,
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen,
– za isti program/projekt ne kandidirajo
na javnem razpisu po kateremkoli drugem
pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Komen,
– imajo do Občine Komen poravnane
vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani
iz občinskega proračuna v preteklem letu.
Sredstva se lahko dodelijo le izvajalcem,
za katere ne veljajo omejitve iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 45/10).
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D, ali
E je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2011« in
ji priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime
in priimek zakonitega zastopnika oziroma
odgovorne osebe, številko transakcijskega
računa, naziv banke, davčno številko (predpisan obrazec),
– izjavo o številu članov (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2011,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev
Občine Komen v letu 2010 (le v primeru,
če je prijavitelj prejel proračunska sredstva
v letu 2010 in do objave razpisa ni oddal
poročila v skladu s Pogodbo o proračunskem sofinanciranju programov in projektov
v letu 2010),
– fotokopijo Odločbe o registraciji*,
– fotokopijo Statuta*.
*Izvajalcem, ki so Odločbo o registraciji
in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih
prijav, fotokopije Statuta in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Komen za leto 2011 na proračunskih
postavkah:
– 180312 'Sofinanciranje javnih kulturnih
programov po razpisu' v višini 40.790 EUR,
– 180519 'Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu' v višini 40.640 EUR,
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– 200415 'Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja sociale' v višini 7.680 EUR,
– 180417 'Programi stanovskih in domoljubnih organizacij' v višini 3.630 EUR,
– 140306 'Sofinanciranje turističnih programov po razpisu' v višini 11.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2011.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov: upravičenost, izbor programov in
višino sofinanciranja programov bodo na
podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Komen, kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen ugotavljale
in predlagale strokovne komisije, ki jih bo
v skladu z navedenim aktom imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju družbenih dejavnosti in turizma
v Občini Komen in točkovnikov oziroma meril, določenih za posamezna področja (A, B,
C, D, E). Strokovne komisije bodo pri vrednotenju vseh programov upoštevale tudi
naslednje splošno merilo za izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:
Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo
programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni
projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini
Komen, so upravičeni do 10% pribitka na
točke, ki so jih dosegli pri vodilnemu projektu.
6.a. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa kulture
Programi izvajalcev letnega programa
kulture se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter
v skladu z določbami Letnega plana kulture
v Občini Komen za leto 2011, po naslednjih
kriterijih:
– sodelovanje ter organizacija koncertov, predstav in prireditev,
– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa športa
Programi izvajalcev letnega programa
športa se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili, normativi in pogoji za izvajanje
letnega programa športa v Občini Komen,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– programi športne vzgoje otrok, mladine
in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter razvojne in strokovne naloge v športu,
– delovanje športnih društev.
6.c. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje programov in
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projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju
veteranskih in drugih stanovskih organizacij,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.d. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
Programi izvajalcev na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij se
bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki
so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.e. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju turizma
Programi izvajalcev na področju turizma
se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili
za vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga razpisne dokumentacije,
po naslednjih kriterijih:
– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno
vložena na prepisanih razpisnih obrazcih
z vsemi obveznimi prilogami. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in
merili) je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.
komen.si/objave/razpisi,
– v sprejemni pisarni Občine Komen,
v poslovnem času občinske uprave.
Popolna vloga mora biti oddana osebno
v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Družbene dejavnosti,
Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku,
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih
dejavnosti in turizma – Ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B, C, D, ali E),
– v spodnjem desnem kotu naslov občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne
komisije ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije odprle vse vloge, ki bodo
prispele do razpisanega roka. Odpiranje
vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove,
naj vloge dopolnijo v roku osmih dni od
izdaje pisnega poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
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dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo
prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Vloga je pravočasna, če je oddana na
pošti 30. dan po objavi javnega razpisa
(upošteva se poštni žig) oziroma predložena
v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
9. Obveščanje o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
10. Način sofinanciranja: na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev bo občina sklenila
z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/731-04-61
pri Soraji Balantič, v času uradnih ur oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si.
Občina Komen
Št. 330-01/2011-1
Ob-2338/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 13/11), 9. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 92/07), Občina Komen
objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči
na področju kmetijstva in podeželja
v Občini Komen za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva in
podeželja. Državne pomoči se dodeljujejo
na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen) ter v skladu z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v višini 50.000 EUR ter
110202 Delovanje in izobraževanje društev
v višini 3.500 EUR.
Na podlagi Letnega programa ukrepov,
ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem,
medobčinske in mednarodne odnose (št.
zapisnika 011-02/2011-4), bo občina v letu
2011 sofinancirala naslednje ukrepe:
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
– Naložbe v kmetijska gospodarstva
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 29.500 EUR
– Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč v višini 4.000 EUR
– Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva v višini 2.000 EUR
– Zagotavljanje tehnične podpore v višini
6.000 EUR.
B. Ukrepi »de minimis«
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 6.000 EUR

– Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij v višini
5.000 EUR.
C. Ostali ukrepi
– Izvajanje projektov lokalne razvojne
strategije v okviru Razvojnega programa podeželja v višini 1.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor okvirna sredstva za posamezen ukrep
ne bodo porabljena, se lahko s sklepom razpisne komisije namenijo za drug ukrep.
III. Splošna določila
– pomoč se lahko dodeli:
– pravnim in fizičnim osebam, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov oziroma so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Komen ali sosednjih
občin, s sedežem v Občini Komen,
– članom kmetijskega gospodarstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti na območju Občine Komen,
– registriranim članom čebelarskega
društva s stalnim prebivališčem v Občini
Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo,
– organizacijam, ki so registrirane za
izvajanje programov na področju kmetijstva
na območju občine ali regije ter
– registriranim stanovskim ali interesnim združenjem in zvezam, ki delujejo na
področju kmetijstva in prehrane na območju
občine ali regije,
– pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode,
– pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz
kateregakoli javnega vira se seštevajo ter
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči
določene s pravilnikom,
– če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonodajo,
– prejemnik ne sme uporabljati naložbe
v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za
plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinanciranje
obresti, investicij v prostore za zasebno rabo
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven
občine,
– upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel denarno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
– upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se sredstev
ne odobri. V primeru nenamenske porabe
sredstev, pridobljenih po tem pravilniku,
mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V primeru odstopa od pogodbe oziroma da
upravičenec ne vrne pogodbe, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku
za naslednji dve leti,
– vlagatelji (razen organizacij in društev)
morajo imeti v lasti ali zakupu najmanj 1ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Komen,
– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investicijo upravičen samo enkrat,
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– najvišja skupna višina dodeljenih sredstev za vse ukrepe skupaj je 5.000 EUR
letno,
– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil traja več let oziroma poteka
v več fazah, je vlagatelj za celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja
njene izvedbe, upravičen do denarne pomoči v skupnem znesku do 5.000 EUR.
Kolikor je vlagatelj v preteklih letih že prejel
najvišji dovoljeni znesek denarne pomoči
(5.000 EUR) za prijavljeno aktivnost (investicijo), do denarne pomoči za isto investicijo
ni upravičen več,
– za vlagatelje, za katere velja 35. člen
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), veljajo
omejitve poslovanja v skladu z navedenim
členom,
– upoštevajo se le upravičeni stroški,
izkazani z računi oziroma predračuni, ki so
bili predloženi v vlogi.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, navedenih pri
posameznih ukrepih v tem razpisu oziroma
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen.
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka
se v primeru predložitve predračuna upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo
vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije
oziroma račun, ki ne bo enak predračunu,
mu sredstva ne bodo nakazana.
IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko
leto 2011.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije, izobraževanja in programi so lahko začeti
že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi
sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki
bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega
akta do petka, 11. novembra 2011 (rok za
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma programi, izvedeni v letu
2011.
V. Ukrepi
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo:
Splošni pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti, investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– pomoč se lahko dodeli za primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov,
– pomoč se ne odobri za preproste naložbe za nadomestitev,
– vsi predračuni, ponudbe, računi, dokazila o plačilu se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti ter na območju Občine
Komen,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, upoštevane vse predpi-

sane zahteve glede na vrsto proizvodnje ter
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet podpore:
– postavitev večletnih nasadov: samo za
večletne nasade sadnega drevja, jagodičevja in njivskih zelišč in sicer:
– če gre za povečanje že obstoječih
večletnih nasadov je najmanjša površina
postavitve iste kulturne vrste 1000 m2, ob
skupni površini najmanj 3000 m2;
– če gre za prvo postavitev večletnih
nasadov je najmanjša površina postavitve
iste kulturne vrste skupno 3000 m2;
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema
za krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske
proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe
ES;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih
nasadov (samo sadno drevje, jagodičevje
in njivska zelišča): stroški nakupa sadilnega
materiala, priprava zemljišča in postavitev
opore in ograje);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov
s pripadajočo opremo/naložbe v skladišča
za krmo s pripadajočo opremo: nakup in
montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih
živinorejskih objektov (razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva);
– stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč
za gradnjo v vrednosti 10% upravičenih
stroškov.
K prijavi je potrebno priložiti – Za vse
ukrepe pod točko A.1.1.:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011,
– predračuni iz tekočega leta,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Postavitev
večletnih nasadov
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje
s potrdilom KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni – načrt
postavitve pripravi pristojna institucija.
K prijavi je potrebno priložiti – Naložbe
v gradnjo in adaptacijo hlevov in skladišča
za krmo
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– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– načrt ureditve hleva s popisom del,
opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to
pooblaščena pristojna institucija (minimalno
4 GVŽ po vhlevitvi).
K prijavi je potrebno priložiti – Stroški za
nakup kmetijske mehanizacije
– pri nakupu gozdarske opreme oziroma
mehanizacije za delo v gozdu je potrebno
priložiti dokazilo o lastništvu oziroma najemu najmanj 2 ha gozda (posestni list, najemna pogodba),
– predračun iz tekočega leta (na predračunu morata biti razvidna datum ter ime in
priimek vlagatelja).
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka
se upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor
bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil
račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
K prijavi je potrebno priložiti – Stroški
nakupa zemljišč
– overjena kupoprodajna pogodba.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti
ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV,
za nakup zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov.
A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih
zemljišč
Predmet podpore:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za
obdobje najmanj 5 let),
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice), načrt pripravi za
to pristojna institucija;
– predračuni za opremo.
Najmanjša velikost pašnika je 2 ha, največja 30 ha, obremenitev pašnika je od 0,2
do 1,8 GVŽ/ha.
Pri izračunu upravičenih stroškov se
upoštevajo priloženi predračuni.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti
ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.1.3. Spodbujanje programov in razvoj
čebelarstva
Predmet podpore:
– naložbe v čebelarsko dejavnost.
Če gre za vzpostavitev čebelarske dejavnosti se kot upravičen strošek upošteva
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nakup najmanj 15 panjev. Kolikor je čebelarska dejavnost že vzpostavljena, se kot
upravičene stroške upošteva nakup čebelarske opreme le, če ima čebelar najmanj
15 panjev.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu
z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode
iz nerjaveče pločevine oziroma materialov,
ki so netoksični in nerjaveči).
Vlogi je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu čebelnjakov v centralni register čebelnjakov,
– dokazilo o številu čebeljih družin,
– predračun iz tekočega leta za nakup
opreme,
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafirani vzorec pogodbe.
Vlagatelji so registrirani čebelarji oziroma
kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja
kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES)
št. 70/2001, s stalnim prebivališčem v Občini
Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo (potrdilo o registraciji).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane, na območju občine
ali regije;
– neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju kmetijstva in turizma, na območju
občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov
usposabljanja;
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji ali storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje;
– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vlogi je potrebno priložiti:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
– izjavo o višini pridobljenih ali pričakovanih sredstev iz drugih virov (občin),
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
– predračuni, ponudbe, ki se glasijo na
naziv izvajalca,
– dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb z območja Občine Komen,
– druga ustrezna dokazila (npr. predračuni za pripravo in tisk katalogov in spletišč).
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično pomoč zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije
do 100% upravičenih stroškov brez DDV.
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne vključuje neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem.
B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota)
ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje
dve leti od prejema finančnih sredstev,
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan ter finančna konstrukcija izvedbe
investicije,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti
je potrebno račun ali predračun za nakup
opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni investiciji.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Višina sofinanciranja: do 50% upra
vičenih stroškov brez DDV. Najmanjši zne-

sek dodeljene pomoči znaša 500 EUR,
najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
B.2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Predmet podpore:
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano
s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– ostali splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna
enota) ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
najpozneje dve leti od prejema finančnih
sredstev,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti
je mogoče račun ali predračun za nakup
opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji
pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
C. Ostali ukrepi
C.1. Izvajanje lokalne razvojne strategije
(leader)
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
naslednje vrste namenov: za ustanovitev
in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Komen.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala
na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog
skupnega pomena.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo.
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VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena
na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene
v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog,
mora biti vsaka vloga oddana na svojem
obrazcu in v svoji ovojnici.
Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je
21 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok
prične teči z naslednjim dnem po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do roka navedenega v prejšnjem odstavku
osebno oddane v sprejemni pisarni občine
oziroma oddane po pošti na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga,
oddana na obrazcu, mora biti dostavljena
v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora
biti označeno: »ne odpiraj – javni razpis
kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice pa priimek in ime in naslov vlagatelja.
VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo
vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene.
Prepozno vloženih vlog komisija ne bo
odpirala in bodo vlagateljem vrnjene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne,
se pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega
primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo
druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni
zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani
upravičenca in višine razpoložljivih sredstev,
bo komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa. Komisija
bo pripravila predlog razdelitve sredstev, ki
ga podpišejo predsednik in člani komisije.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve sredstev v skladu
s pravilnikom.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od
stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca,
se znesek sofinanciranja sorazmerno zniža, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
V primeru, da bo po preteku roka za
oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno,
da je večje število prijaviteljev odstopilo od
nameravane investicije, ali da sredstva ne
bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija na predlog občinske uprave pripravi nov
izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora
upoštevati najvišje dovoljene zneske višine
sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili
do sredstev sicer upravičeni, vendar se jim
niso dodelila zaradi nedoseganja v Pravilniku določenega najmanjšega zneska dodeljene pomoči.
VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in
upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo
z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da upravičenec pred izdajo skle-

pa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero
so bila sredstva namenjena oziroma lahko
z investicijo prične, vendar so upravičeni
stroški le tisti, ki nastanejo po izdaji upravnega akta o dodelitvi sredstev. Aktivnost
(nakup ali investicija) mora biti zaključena
najkasneje do 11. 11. 2011. Do 11. 11. 2011
mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev po sklepu o dodelitvi sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o namenski porabi sredstev
(priložiti je potrebno originalna dokazila
o plačilu – originalen bančni izpisek in podobno, na vseh dokazilih mora biti razvidna
višina plačila in plačnik). Kolikor so priložena dokazila o plačilu investicije ali opreme
nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti
plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna dokazila. Komisija
bo upoštevala le dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po datumu izdaje sklepa.
Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi
dokazili, bo občina s prejemniki sredstev
sklenila pogodbe.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 90 dni
od datuma odpiranja prijav.
IX. Dodatne informacije: obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva objave razpisa
dalje v sprejemni pisarni Občine Komen,
Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi
preko spletne strani Občine Komen: www.
komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Andreja Štok, tel. 05/731-04-52, e-pošta: andreja.stok@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen
Ob-2359/11
Občina Šempeter - Vrtojba v skladu
s Pravilnikom s kriteriji za sofinanciranje
društev (Uradne objave št. 15/01) in Pravilnikom o normativih za izbor in merilih
za vrednotenje programov, prijavljenih na
razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti (Uradni list RS,
št. 44/05) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
(Uradni list RS, št. 22/10) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih, preventivnih
in socialnih dejavnosti
ter drugih programov na področju
družbenih dejavnosti, ki jih bo
Občina Šempeter - Vrtojba
sofinancirala v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki se bodo izvajali na
območju oziroma za območje Občine Šempeter - Vrtojba, naslednjih neprofitnih izvajalcev:
A. društev in drugih podobnih organizacij
ter osnovnih šol, na področju tehnične kulture in radioamaterstva
B. spominsko-zgodovinskih, odporniških
in drugih stanovskih organizacij oziroma njihovih območnih združenj
C. društev, javnih zavodov in drugih podobnih organizacij na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti in
na področju preprečevanja odvisnosti od
drog.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba,
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– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1. B, tudi s sedežem v Goriški statistični regiji, če je to območno združenje,
– izvajalci programov regijskega značaja, opredeljeni v točki 1. C, s sedežem na
območju severne Primorske, če programe,
izvajajo na območju oziroma za območje
Občine Šempeter - Vrtojba in s sedežem
v občini ni ponudnika ustreznih programov
ter so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti za več
občin v regiji.
3. Prijavo na javni razpis pod A, B ali
C je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2011« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime
in priimek zakonitega zastopnika oziroma
odgovorne osebe, številko računa,… (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za
območje Občine Šempeter - Vrtojba, (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten letni program dela
za leto 2011, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov
pridobljenih sredstev,
– fotokopijo oddanega letnega poročila
poslovanja za leto 2010,
– poročilo o delu in poročilo o porabi
proračunskih sredstev Občine Šempeter Vrtojba v letu 2010 (v primeru sofinanciranja
s strani Občine Šempeter - Vrtojba v letu
2010),
– fotokopijo Odločbe o registraciji,
– fotokopijo statuta.
Priloge iz šeste in sedme alineje priložijo
le tisti prijavitelji, ki v letu 2010 niso bili sofinancirani s strani Občine Šempeter - Vrtojba
ali če prvič kandidirajo za sredstva iz proračuna občine ali če je prišlo do sprememb
v aktih organizacije.
4. Višina razpisanih sredstev javnega
razpisa okvirno znaša:
– za financiranje programov na področju tehnične kulture in radioamaterstva,
5.000,00 EUR,
– za financiranje programov na področju
socialnih dejavnosti znaša 4.700,00 EUR.
Na področju humanitarnih in preventivnih
dejavnosti ter dejavnosti s področja preventive 15.400,00 EUR in 70% teh sredstev se
nameni samo za tiste izvajalce programov,
ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba.
Na predlog odbora se sredstva lahko med
postavkami prerazporedijo,
– za financiranje programov s področja
veteranskih in drugih stanovskih organizacij, 9.300,00 EUR, ki se, na predlog odbora,
lahko med postavkami prerazporedijo.
5. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bosta na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Šempeter
- Vrtojba, kriterijev Pravilnika Občine Šempeter - Vrtojba za sofinanciranje društev,
Pravilnika o normativih za izbor in merilih
za vrednotenje programov prijavljenih na
javni razpis za sofinanciranje programov na
področju družbenih dejavnosti, ugotavljala
in predlagala Odbora za družbene dejavnosti.
6. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov, prijavljenih na razpis za sofinan-
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ciranje programov na področju družbenih
dejavnosti.
7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno
v glavni pisarni najkasneje do vključno petka, 22. aprila 2011, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg
Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
8. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanem razpisnem
obrazcu z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko:
– prevzame v glavni pisarni občine (v
času uradnih ur) ali
– posname s spletne strani Občine Šempeter – Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si.
9. Na prednji strani kuverte mora biti
navedeno:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih
dejavnosti – Ne odpiraj« in oznaka prijave
(A, B ali C),
– na desni strani naslov občine.
10. Prijave, za katere bo odbor ugotovil, da niso popolne, bo vlagatelj lahko, na
osnovi poziva o dopolnitvi vloge, vlogo dopolnil najkasneje v roku 3 dni po vročitvi
poziva. Vlagatelji bodo o upravičenosti do
sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po obravnavi pristojnega odbora.
11. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter
višini in načinu sofinanciranja v letu 2011.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji javnega razpisa.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10)
Občina Šempeter - Vrtojba ne sme poslovati
s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter - Vrtojba opravlja funkcijo ali
njegov družinski član, član poslovodstva ali
je neposredno ali preko drugih pravnih oseb
v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
12. Odbora ne bosta obravnavala prijav,
– ki bodo prispele po roku javnega poziva,
– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– ne bodo opredeljevale programov na
področju ali za področje Občine Šempeter
- Vrtojba.
Občina Šempeter - Vrtojba
Št. 6100-0001/2011
Ob-2360/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 in 4/10), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 50/95, 80/98, 16/08, 123/08),
Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 4/11), Pravilnika
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06 in 37/09) in
drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in
102/09) Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki jih bo v letu
2011 sofinancirala Občina Šentrupert
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) Javni kulturni programi;
B) Javne kulturne prireditve;
C) Založništvo;
D) Izobraževanje;
E) Varstvo kulturne dediščine;
F) Nakup opreme in osnovnih sredstev
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D, F: društva,
zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci
lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Šentrupert); posamezniki, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za
kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost
iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter
lastniki ali upravljavci javne infrastrukture na
področju kulture in objektov, ki se pretežno
uporabljajo za kulturne dejavnosti;
– za področje E: lastniki ali upravljalci
kulturnih spomenikov z ustreznim uradnim
dokazilom.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih v določenem roku,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Šentrupert (izjemoma se lahko
sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca,
ki nima sedeža v Občini Šentrupert, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Šentrupert),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da imajo urejeno evidenco članstva,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Šentrupert,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz
javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so določena s Pravilnikom o postopkih in
merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 22/06 in 37/09) in se uporablja
do sprejetja lastnega pravilnika v Občini
Šentrupert.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2011 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa, znaša:
– Javni kulturni programi, v višini
3.000 EUR,
– Javne kulturne prireditve:
– ljubiteljske kultura, v višini 11.000
EUR,

– umetniški program, v višini 8.400
EUR,
– Založništvo in izobraževanje, v višini
1.200 EUR,
– Varstvo kulturne dediščine, v višini
5.000 EUR
– Nakup opreme in osnovnih sredstev,
v višini 1.000 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 oziroma do porabe predvidenih sredstev, v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija bo na voljo po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Prevzame se jo lahko osebno na naslovu
naročnika, kontaktna oseba Danica Grandovec, ali na spletni strani, www.sentrupert.si,
do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka, navedenega v razpisni dokumentaciji,
prispele na sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo
biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na
JR – Kultura 2011, Področje: ____ (navedba
osnovnega razpisnega področja, kot npr.:
Varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji in kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih
vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po
zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov.
V 8 dneh od prejema obvestila se bodo
lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne
komisije bo občinska uprava izdala izvajalcem odločbe o izboru oziroma o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in
projektov. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe
programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti,
tel. 07/343-46-00 in 07/343-46-07.
Občina Šentrupert
Št. 6712-0001/2011
Ob-2361/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS,
št. 24/00), Odloka o proračunu Občine Šen-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trupert za leto 2011 (Uradni list RS, št. 4/11),
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 18/06) in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09), Občina
Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Šentrupert za leto 2011 za
naslednje vsebine:
– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Zlati sonček, Naučimo se plavati,
Ciciban planinec, drugi 60 oziroma 80-urni
programi redne vadbe; udeležba na regijskih
in državnih šolskih športnih tekmovanjih),
– Športna rekreacija,
– Šport invalidov.
3. Na javni razpis za izvajalce letnih programov lahko oddajo vloge:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– osnovna šola.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenem roku,
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS,
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine
Šentrupert, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane
tako, da združujejo člane na področju regije
(v tem primeru se upošteva sorazmerni delež števila članov iz Občine Šentrupert),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– prijavljajo vsebine, ki so predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov,
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa,
– izpolnjene pogodbene obveznosti, če
so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Merila in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list
RS, št. 18/06), ki se uporablja do sprejetja
lastnega pravilnika v Občini Šentrupert.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2011 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša:

– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 2.600 EUR,
–
Športna
rekreacija,
v
višini
2.400 EUR,
– Šport invalidov, v višini 400 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2011,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija bo na voljo po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS, prevzem
je možen osebno na sedežu naročnika ali
na spletni strani, www.sentrupert.si, do roka
za oddajo vlog, navedenega v razpisni dokumentaciji.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo
štele vloge, ki bodo do roka, navedenega
v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež
naročnika oziroma bodo najkasneje zadnji
dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke, z oznako na ovojnici »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za Šport 2011«
in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici,
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert. Vloga, ki prispe po
roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju.
10. Postopek dodelitve sredstev in rok,
v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje župan. Odpirajo se
samo v roku predložene vloge po vrstnem
redu, v katerem so prispele. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih
vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom
zavržejo. Strokovna komisija opravi pregled
popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev
in meril, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev letnega program športa
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06).
Na podlagi vrednotenja, strokovna komisija
pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži Občinskemu svetu,
ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava
v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava po
izdanem sklepu o izbiri pozove vlagatelje
k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku
30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za
dodelitev sredstev se sklene pogodba med
občino in izvajalcem letnega programa športa, s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov
ter glede sofinanciranja izbranega programa
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti,
tel. 07/343-46-00, 07/343-46-07.
Občina Šentrupert
Št. 122-0003/2011
Ob-2362/11
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011
(Uradni list RS, št. 4/11), Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju so-
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cialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 22/06 in 45/07) in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09), objavlja
Občina Šentrupert
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
– Programi na področju humanitarne dejavnosti
– Programi za delo z zasvojenimi
– Preventivni programi
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo programe za občane Občine Šentrupert,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave članov, ustanovijo posamezniki v skladu
z zakonom,
– humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju socialnega varstva, ki združujejo
člane iz Občine Šentrupert,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe, tudi za člane Občine
Šentrupert,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu
z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, tudi za člane
Občine Šentrupert,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe za
izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Šentrupert, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro
podrazreda po Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti. V primeru, da nimajo šifre podrazreda, pa priložijo
statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega
je razvidno, da so registrirani za opravljanje
glavne dejavnosti na področju socialnega
varstva.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v roku, določenim z razpisom,
– izpolnjene pogodbene obveznosti, če
so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert,
– imajo sedež v občini oziroma delujejo
na območju Občine Šentrupert za občane
Občine Šentrupert, razen organizacij, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije ali države (v tem primeru se
upošteva sorazmerni delež števila članov
ali udeležencev v programih iz Občine Šentrupert),
– so registrirani za izvajanje socialno
varstvenih programov, ki so predmet javnega razpisa. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno
varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na
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javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za
področje socialnega varstva, imenovana
s strani župana,
– imajo urejeno evidenco članstva, iz
katere je razvidno, da so člani tudi iz Občine
Šentrupert,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov,
– se povezujejo in sodelujejo z drugimi
sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
– v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru javnega razpisa,
– prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa
in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa,
– prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ tri različne
programe naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v javnem interesu Občine Šentrupert (npr.: Projekt zdrave
občine).
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Merila so opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje, ki se uporablja do sprejetja lastnega pravilnika v Občini
Šentrupert.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu občine za leto 2011:
8.050 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija bo na voljo po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, prevzem je možen osebno na sedežu naročnika, kontaktna oseba: Danica Grandovec ali
na spletni strani, www.sentrupert.si, do roka
za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo
štele vloge, ki bodo do roka, navedenega
v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež
naročnika, na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, s pripisom:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za socialno varstvo 2011« in navedbo naslova
vlagatelja na ovojnici. Vloga, ki prispe po
roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih.
10. Postopek dodelitve sredstev in rok,
v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi
ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi
vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
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ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se
s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile
v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Na predlog vrednotenja programov
poda mnenje pristojna strokovna komisija
za področje socialnega varstva, imenovana
s strani župana in se ga predloži Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi
občinskega sveta pozvala vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni
ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev
sredstev se sklene pogodba med občino in
izvajalcem socialno varstvenih programov,
s katero se dogovorijo medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov ter
glede sofinanciranja izbranega programa
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti,
tel. 07/343-46-07, 07/343-46-00.
Občina Šentrupert
Št. 410-82/2011
Ob-2363/11
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov turističnih društev v Občini Ilirska
Bistrica (Uradni list RS, št. 33/08, z dne 4. 4.
2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11,
z dne 4. 2. 2011), objavlja župan Občine
Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja
turističnih društev
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz
3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2011
in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter ljudskih običajev,
urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje
kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti,
ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma: organizacija
delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
– oblikovanje in trženje turističnih pro
izvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:

Upravičenci do sredstev so društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma,
– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 6.300,00 €.
4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev: rok za
realizacijo odobrenih aktivnosti je do 31. 12.
2011, rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je četrtek,
10. 11. 2011, za odobrene aktivnosti, ki se
bodo izvajale po 10. novembru 2011, pa do
16. 1. 2012.
6. Vsebina prijave:
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom in viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
– poročilo o že izvedenih aktivnostih
v letu 2011,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov
ustrezajo originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali
članarino za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
pridobi s spletne strani občine, http://www.
ilirska-bistrica.si.
7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 19. aprila 2011, do 9. ure, osebno
v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica
ali kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.
Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne
odpiraj – Javni razpis – Turizem 2011«.
Upoštevane bodo pravočasne, pravilno
opremljene in popolne vloge, ostale vloge
bodo zavržene kot nepopolne.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev sofinanciranja mora vsaka
vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec
razpisne dokumentacije,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva Javni razpis in
razpisna dokumentacija,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila Javnega razpisa.
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8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma
v roku 30 dni od odpiranja prijav. S prejemniki sredstev bo občina sklenila pogodbe
o sofinanciranju.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osem dni od odpiranja pisno pozove,
da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od
dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo
vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na tel. 05/711-23-15, osebno pri
Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu,
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 2011/000030
Ob-2364/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 20/11) ter Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 87/07), objavlja Občina Kostanjevica na
Krki
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Kostanjevica
na Krki za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa: Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2011, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2011 v višini 10.800 EUR.
Višina
sredstev
v EUR

Vrsta ukrepa
1.

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(9. člen pravilnika)

9.000

2.

Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (20. člen pravilnika)

1.800

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2011.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
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(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
(5) Mikropodjetje ter malo in srednje
veliko podjetje (MSP) ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
(6) Mikropodjetje ter malo in srednje veliko podjetje (MSP), ki je za isti namen, kot
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom ter pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba,
mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodeli pomoči za:
plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroškov prevoza,
stroške za refinanciranje obresti, investicij
v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje
velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Kostanjevica na Krki.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
9.000 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi,..),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki,...),
– stroški za nakup opreme hlevov,
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– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v občini, ki investirajo na
območju Občine Kostanjevica na Krki, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1
ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Kostanjevica na Krki.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo (npr. gradbeno dovoljenje),
– v primeru urejanja pašnikov: izdelan
načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba (npr. Kmetijsko svetovalna
služba),
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (strojno delo in material).
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni in računi in dokazila
o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
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– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov, postavitvi večletnih nasadov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 0,5 ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 21.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 21.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih
del pri napravi pašnikov in izvedbi malih
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
na upravičenca znaša najmanj 500 EUR
in največ 21.000 EUR. To je razvidno iz
priloženih predračunov in sicer pri stroških
za nakup opreme za ograditev pašnikov

z električno ali leseno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke in pri stroških
izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih
zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela,
ki ne pomenijo večjega posega v prostor,
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja
zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev).
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50% na OMD in do
40% za ostala območja.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi in sicer
ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.800 EUR (PP 5004).
Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč
pri izobraževanju rednih dijakov, študentov
kmetijskih strok iz Občine Kostanjevica na
Krki, ki bodo po končanem šolanju ostali in
delali na domači kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti naslednjo dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč oziroma
nosilca kmetijskega gospodarstva za neposredna plačila za leto 2011 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o rednem vpisu v šolskem letu
2011/2012,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo CSD o neprejemanju sredstev
republiške štipendije, oziroma potrdilo o višini štipendije, če jo prosilec prejema.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Kostanjevica na Krki.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Kostanjevica na Krki in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Kostanjevica na Krki,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR na dijaka oziroma študenta v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge za ukrep »Naložbe« morajo biti
oddane najkasneje do ponedeljka, 16. 5.
2011, za ukrep »Štipendiranje« pa najkasneje do ponedeljka, 3. 10. 2011 na naslov:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
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Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine Kostanjevica na Krki ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe«
Ne odpiraj »JR – štipendiranje«
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostanjevica na Krki.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala k dopolnitvi, pisno ali telefonsko.
Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo
prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot
prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava po odpiranju vlog lahko vzorčno preveri resničnost
podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu za določen namen sredstva ne bodo odobrena ter
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen ter upravičene
stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom
ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so
sredstva namenjena, in sicer za ukrep: naložbe v kmetijska gospodarstva.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu, v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje
priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na Krki. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba za ukrep »Naložbe« morata biti dostavljena na Občino Kostanjevica na Krki najkasneje do ponedeljka,
5. 9. 2011, za ukrep »Štipendiranje« pa najkasneje do ponedeljka, 24. 10. 2011. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu
in računi oziroma zahtevana dokumentacija
glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti ukrepa: naložbe v kmetijska gospodarstva, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa o odobritvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve komisija ne bo upoštevala.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Kostanjevica na Krki

www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih
ur na Občini Kostanjevica na Krki, Ljub
ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Dodatne informacije posreduje Karla Gašpar, tel. 08/205-06-18, e-pošta: karla.gaspar@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 617-1/2011-3
Ob-2365/11
Občina Vipava objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih
aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS,
št. 22/11)
javni razpis
za sofinanciranje prireditev
in drugih aktivnosti, ki pospešujejo
razvoj turizma, mladinskih projektov
ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava v letu 2011
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih
družbenih dejavnosti v Občini Vipava v letu
2011.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in
projektov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava (društva,
klubi, zavodi ter druge nevladne organizacije),
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktivnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu, kot to ureja
ustrezna zakonodaja (Zakon o društvih),
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo programa, ki je predmet razpisa,
– občini vsako leto pravočasno dostavijo
poročilo o realizaciji programov in porabi
sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz
proračunskih sredstev.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini
Vipava, v primeru, da je projekt posebnega
pomena za občino.
Predmet sofinanciranja so po Pravilniku
o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih
projektov ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava naslednji projekti:
– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Vipava;
– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi
družbenih dejavnosti na lokalni in širši ravni;
– akcije na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti;
– aktivnosti upokojenskih društev;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
– preventivni programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih
substanc.
4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (Uradni
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list RS, št. 18/11), na proračunski postavki »41200023 Transferi kultura, SM 18005
Programi posebnih skupin sofinanciranje
turističnih, mladinskih in drugih družbenih
dejavnosti« v višini 17.300,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 31. 12. 2011.
5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Vipava: http//www.
vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno
dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever,
tel. 05/364-34-11.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora biti
razviden pripis »Javni razpis sofinanciranje
prireditev in drugih aktivnosti družbenih dejavnosti 2011 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani
pa naslov predlagatelja.
Rok za posredovanje vlog je do 11. maja
2011. Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do
14. ure. Po tem roku prejete vloge bodo
s sklepom zavržene.
6. Postopek obravnave vlog
Strokovna komisija pravočasno prispele
vloge odpre in pregleda njihovo vsebino.
Občinska uprava morebitne prijavitelje, ki so
poslali nepopolne vloge, pisno pozove k dopolnitvi vlog v roku 8 dni od odpiranja vlog,
ki nepopolne vloge dopolnijo v roku 5 dni.
V nadaljnjem postopku strokovna komisija
v skladu s pravilnikom programe točkuje,
nepopolnih, oziroma nedopolnjenih vlog ne
obravnava.
O izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni
v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava
Št. 617-1/2011-2
Ob-2366/11
Občina Vipava objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 22/11)
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
iz proračuna Občine Vipava v letu 2011
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2011.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in
projektov imajo izvajalci (kulturna društva in
njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani
v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev
pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da so kot posamezniki ali neformalna
skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta s katerim kandidirajo
za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
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organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto
do datuma določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini poročilo o realizaciji
programov in porabi sredstev, ki so jih prejeli
iz proračunskih sredstev v preteklem letu.
Kulturni projekti bodo sofinancirani po
merilih iz Pravilnika in meril o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št 22/11) in sicer za naslednje
vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno,
gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko,
likovno, fotografsko, filmsko, video in druga
vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju
založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik,
brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
– za kulturne projekte in prireditve, ki so
vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih
in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih
in tekmovanjih;
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in
skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
– za opremo in nakup osnovnih sredstev
izvajalcev na področju kulture za izvajanje
rednih programov in kulturnih dejavnosti.
4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 18/11), na proračunski postavki
»41200023 Transferi kultura, SM 18002 Sofinanciranje kulturnih programov« v višini
39.150,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 31. 12. 2011.
5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Vipava: http//www.
vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno
dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever,
tel. 05/364-34-11.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora
biti razviden pripis »Javni razpis Kultura
2011 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa naslov predlagatelja kulturnega projekta.
Rok za posredovanje vlog je do 11. maja
2011. Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do
14. ure. Po tem roku prejete vloge bodo
s sklepom zavržene.
6. Izid razpisa
Strokovna komisija pravočasno prispele
vloge odpre in pregleda njihovo vsebino.
Občinska uprava morebitne prijavitelje, ki so
poslali nepopolne vloge, pisno pozove k dopolnitvi vlog v roku 8 dni od odpiranja vlog,
ki nepopolne vloge dopolnijo v roku 5 dni.
V nadaljnjem postopku strokovna komisija
v skladu s pravilnikom programe točkuje,
nepopolnih, oziroma nedopolnjenih vlog ne
obravnava.
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O izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni
v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava
Št. 330-2/2011-1
Ob-2379/11
Občina Straža objavlja na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Straža za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 71/07 in 63/08; v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Straža
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Straža za leto 2011
I. Predmet razpisa: Občina Straža razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Straža za leto 2011 v višini 59.000 €.
II. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Straža, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Straža,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Straža,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva in
imajo sedež v Občini Straža,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in so registrirana na območju
Občine Straža.
III. Ukrepi in okvirna višina razpisanih
sredstev
1. Investicije v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo – 33.000 €;
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
– 3.000 €;
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– 13.000 €;
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
2.000 €
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – 3.000 €;
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – 4.000 €;
7. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
– 1.000 €.
IV. Rok za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane vloge, je do vključno 31. maja 2011.
Prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo je na voljo na sedežu Občine Straža, na
sedežu Kmetijsko-svetovalne službe v Straži, ter na spletni strani Občine Straža.
Informacije glede razpisa so na voljo
na Občini Straža (tel. 07/384-85-50) in na
Kmetijsko-svetovalni službi, Izpostava Straža (tel. 07/308-38-15).
Občina Straža
Št. 410-0017/2011-1
Ob-2385/11
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje

(Uradni list RS, št. 73/03, 18/04) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v letu 2011
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
v letu 2011 se lahko prijavljajo izvajalci neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju:
izvajalci), ki:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež
tudi izven območja Občine Kozje, njihovi
člani pa morajo biti tudi občani Občine Kozje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakon,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti v letu
2011.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju humanitarne dejavnosti v letu 2011, so določeni
v Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz II. točke javnega razpisa je
2.670 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
VI. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5.
2011, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Humanitar 2011«, na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VII. Odpiranje vlog ne bo javno.
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje za leto 2011
v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana.
VIII. Razpisno dokumentacijo lahko vsi
zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kozje ter na spletni strani občine, www.
obcina-kozje.si, naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 410-0016/2011-1
Ob-2386/11
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 35/07) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za mladinske programe in projekte
v Občini Kozje v letu 2011
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje mladin-
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skih programov in projektov v Občini Kozje
v letu 2011.
II. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci mladinskih programov in projektov, ki so
v interesu občine in katerih delovanje ni
financirano iz drugih proračunskih postavk
in:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa zakon o društvih,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 2. člena pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje oziroma so njihovi programi in projekti po presoji komisije v javnem interesu
Občine Kozje,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v letu 2011 znaša 1.500 EUR.
IV. Pri razpisu se bodo vrednotila naslednja merila:
– število izvedenih projektov,
– jasno razvidni cilji in nameni mladinskih
programov in projektov,
– jasno opredeljeni potencialni uporabniki (ciljna skupina programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnikov ter družbeno
izločene invalidne mladine),
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost predloženega programa (program ali
projekt vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov, pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela),
– dostopnost programa mladim iz cele
občine, povezovanje z drugimi skupinami,
organizacijami in institucijami, ki opravljajo
dejavnosti s področja dela z mladino, izvajanje projekta ali programa daljše časovno
obdobje,
– število vključenih članov v mladinskih
programih in projektih,
– izvajanje programa na občinskem,
medobčinskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem nivoju,
– preventivna narava programa ali projekta,
– program ali projekt ima realno finančno
konstrukcijo,
– delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5.
2011, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka, v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Mladi
2011« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpira-

nja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v roku 30 dni
od pravnomočnosti odločbe.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine ter na
spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na občinski upravi.
Občina Kozje
Št. 410-0013/2011-1
Ob-2387/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 41/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2011
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov športa, ki imajo sedež
v Občini Kozje ali izvajajo dejavnost na območju Občine Kozje:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
1.1. Šport predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Interesna športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Razvojne in strokovne naloge
v športu.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni v letu 2011, so določeni v Pravilniku
o financiranju športa v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz III. točke 1–6 javnega razpisa
je 32.500 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
VI. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5.
2011, do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka, v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Šport
2011« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VII. Odpiranje vlog ne bo javno.
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni
od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja
programov športa v Občini Kozje za leto 2011
v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana.
VIII. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine ter na
spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na občinski upravi.
Občina Kozje
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Ob-2389/11

Javni razpis
sofinanciranje turističnih programov
in projektov turističnih društev
v Občini Kranjska Gora v letu 2011
I. Naziv in sedež naročnika: na podlagi
6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev
v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 11/2006)
objavlja Občina Kranjska Gora javni razpis
za sofinanciranje turističnih programov in
projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2011.
II. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2011 se
lahko prijavijo izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
turističnih društev in s svojim dosedanjim
delom izkazujejo pričakovano kakovost;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju (delovanja turističnih društev);
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih;
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila
o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih
udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto.
Prijava mora vsebovati:
– prijavo,
– obrazec I in
– obrazec II.
III. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v letu 2011.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2011 in bodo izkazali realno
finančno in organizacijsko strukturo.
Ne bodo se sofinancirali programi, ki po
vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga
področja (npr.: šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, malo
gospodarstvo ipd.). Na podlagi tega razpisa
tudi ne bodo sofinancirani programi, ki so
izrazito komercialne narave.
IV. Pogoji in merila
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju turizma v letu
2011, so naslednji:
1. Poročilo o delu v preteklem letu
2010.
2. Število članov društva s plačano članarino.
3. Aktivnosti za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine in urejanje ter varstvo
okolja.
4. Sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju občine.
5. Urejanje sprehajalnih in kolesarskih
poti.
6. Organizacija ocenjevanja urejenosti
domačij, kmetij, podjetij.
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Št. 6712-7/2011
Ob-2407/11
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03)
in Nacionalnega programa športa RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), objavlja Mestna občina Novo mesto

7. Organizacija tradicionalnih prireditev.
8. Organizacija tedenskih prireditev.
9. Sodelovanje pri prireditvah.
10. Število obiskovalcev na prireditvi.
11. Izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti.
12. Izvajanje ozaveščenosti prebivalstva
in mladine za delovanje na področju turizma.
13. Sodelovanje z društvi v občini in
izven občine pri skupnih projektih.
14. Izobraževanje članov društva.
15. Izdajanje propagandnega materiala
za promocijo turistične ponudbe.
16. Sodelovanje na sejmih in drugih prireditvah.
V. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih programov in projektov
turističnih društev v Občini Kranjska Gora
v letu 2011, je 43.950 EUR.
Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oziroma območjih delo
vanja:
Prireditve na območju občine
Urejanje okolice in poti,
ocvetličenje
Promocijska dejavnost,
materialni stroški
Izobraževanje, predavanja

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa
v Mestni občini Novo mesto v letu 2011
1. Predmet razpisa
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis in merila
4. Rok in način prijave
5. Rok porabe dodeljenih sredstev
6. Datum odpiranja vlog
7. Izid razpisa
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni
občini Novo mesto za leto 2011.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2011 je 296.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.
Mestna občina Novo mesto bo v letu
2011 sofinancirala naslednje športne programe:

22.700 €,
6.050 €,
10.300 €,
4.900 €.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
VI. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov turističnih društev
Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turističnih
programov in projektov Turističnih društev
v Občini Kranjska Gora in sprejetimi merili.
VII. Vsebina vloge: prijave morajo biti
podane na prijavnih obrazcih iz razpisne
dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa
v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora in na spletni strani http://obcina.kranjska-gora.si.
VIII. Rok in način prijave: pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje
do 18. 4. 2011 na naslov Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora,
v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in
s pripisom »Javni razpis Turizem 2011 –
Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila oddana zadnji dan
roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno
pošiljko ali 18. 4. 2011, oddana do 12. ure,
v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora.
Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne
bodo obravnavane.
IX. Obravnava vlog: pravočasno prispele
in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za razdelitev sredstev
sofinanciranja turističnih programov in projektov Turističnih društev v Občini Kranjska
Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni
po končanem razpisu. Z izvajalci programov
na področju turizma bo župan Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju.
X. Informacije in navodila
Informacije in navodila za sodelovanje
pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora.
Kontaktna oseba: Vida Černe, telefon
04/580-98-12.
Občina Kranjska Gora

Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih
sredstev v €

a)

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

b)

Projekti na področju športa

c)

Športna rekreacija

54.000,00

d)

Kakovostni športi

100.000,00

e)

Šport invalidov

f)

Športne prireditve

Skupaj:

100.000,00
22.000,00

5.000,00
15.000,00
296.000,00

3. Pogoji in merila sofinanciranja
Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni
občini Novo mesto, in sicer da so izvajalci
letnega programa športa na lokalnem nivoju
sledeči (8. člen Zakona o športu):
– športna društva in klubi,
– ostala društva, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da je večina članov društva prebivalcev
Novega mesta,
– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,
– da izvajajo program javnega interesa –
nacionalni program športa v RS,
– da imajo zagotovljene prostorske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini, društva dostavijo seznam članov in seznam športnikov,
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– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih.
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje
športa v MONM v letu 2011 (obr.1), ki mora
vsebovati:
– kopijo zadnje odločbe Upravne enote NM iz registra društev, (le v primeru, da
v letu 2010 društvo ni bilo sofinancirano
s strani MONM),
– da je društvo registrirano za športno
dejavnost – potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni, (le v primeru, da se društvo prvič
prijavlja na javni razpis),
– kopijo temeljnega akta društva, (le
v primeru, da v letu 2010 društvo ni bilo sofinancirano s strani MONM),
– kopijo odločbe MŠŠ o statusu društva,
da deluje v javnem interesu na področju
športa,
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa,
– izjavo o verodostojnosti in resničnosti
podatkov (obr. 2),
– izjava, da imajo urejeno evidenco
o članstvu in plačani članarini, društva dostavijo seznam članov in seznam športnikov
(obr. 3),
– podatki o izvajanju letnega programa
športa v letu 2010 (obr. 4),
– pogodbo o najemu ali uporabi prostora
za vadbo,
– vzorec pogodbe (obr. 5) – vsaka stran
pogodbe mora biti podpisana in žigosana
s strani društva, s tem prijavitelj potrjuje, da
se strinja z vsebino pogodbe.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izvajanju nacionalnega programa.
V primeru, da ima prijavitelj neporavnane
finančne obveznosti, navedene v 6. členu
Pogodbe o sofinanciranju LPŠ, bo Mestna
občina Novo mesto po končanem postopku
dodeljevanja sredstev sklenila asignacijsko
pogodbo med prijaviteljem, upnikom in Mestno občino Novo mesto, ki bo osnova za
poravnavo finančnih obveznosti iz leta 2010
in pred tem.
4. Rok in način prijave
Prijave za dodelitev sredstev morajo
prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto. Kot veljavne
bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno
označene prispele do vključno 23. 4. 2011,
v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano:
– naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
– naslov Mestne občine Novo mesto
(polni naslov prejemnika),
– na sprednji strani z oznako “Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Mestni
občini Novo mesto v letu 2011 – ter z navedbo športnega programa, za katerega se
prijava vlaga (glej področja pod št. 2.).
Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
5. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje žu-

pan Mestne občine Novo mesto, najkasneje
v 8 dneh po končanem razpisnem roku.
Odpiranje prijav ni javno.
Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne
prijave, bodo v osmih dneh pisno pozvani,
da prijave dopolnijo. Vloge bo potrebno dopolniti v roku, ki bo naveden na zahtevi za
doplnitev prijave. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo komisija zavrgla.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Prijavitelji bodo s sklepom Mestne občine Novo mesto obveščeni o višini dodeljenih
sredstev ter hkrati bodo izbrani prijavitelji
pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izbranih programov letu 2011. Če se izvajalec ne odzove na poziv se šteje, da je
umaknil prijavo za pridobitev sredstev za
sofinanciranje športnih programov v MONM
za leto 2011 (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Uradni list
RS, št. 50/07).
7. Izid javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od zaključka
javnega razpisa.
8. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno na Oddelku za
družbene dejavnosti, Glavni trg 24 (1. nadstropje), in sicer ob ponedeljkih, sredah in
petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do
16. ure, ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto: www.novomesto.si, do 23. 4.
2011.
9. Za dodatne informacije lahko izvajalci
Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko
elektronske pošte: ivica.menger@novomesto.si ali preko tel. 07/393-92-11, v času
uradnih dni, t.j. v ponedeljek, sredo in petek.
Kontaktna oseba je Ivica Menger.
Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev
Izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana
pogodba o sofinanciranju izbranih športnih
programov, morajo strokovni službi občine
vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad
izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev
ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi,
brez poziva občino obvestiti o realizaciji programov s poročili in dokazili.
Mestna občina Novo mesto
Št. 6712-7/2011
Ob-2408/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01-3/2006/) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih
programov in projektov zdravja
v Mestni občini Novo mesto za leto 2011
Predmet razpisa je sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja
v letu 2011.
Prednostna področja so:
– programi preprečevanja in lajšanja kroničnih nenalezljivih bolezni prebivalstva,
– programi namenjeni za skrb za duševno zdravje in zdrav življenjski slog,
– programi zdravstveno vzgojnih aktivnosti za predšolske otroke, osnovnošolce,
mladino in študente,
– preventivni programi na področju zgodnjega odkrivanja bolezni žensk (rak dojk,
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osteoporoza,...) in programi krepitve zdravja žensk,
– programi ozaveščanja in zmanjševanja vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanje vseh vrst zasvojenosti med lokalnim
prebivalstvom.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so
registrirani kot pravne osebe v Republiki
Sloveniji, in sicer s sedežem v Mestni občini
Novo mesto,
– javni zavodi in zasebni zavodi, ki se
ukvarjajo s preventivnimi programi in projekti zdravja v Mestni občini Novo mesto.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo
na en javni razpis Mestne občine Novo
mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program oziroma projekt, ki
je predmet razpisa;
– program oziroma projekt se izvaja za
uporabnike iz Mestne občine Novo mesto;
– organizacija ima sedež v Mestni občini
Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju,
ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
– v letu 2010 so bile do Mestne občine
Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
oziroma projektov bodo uporabljena naslednja merila:
– kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu
oziroma projektu;
– realna finančna konstrukcija programa
oziroma projekta;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki v MO NM potekajo že več
let in so uveljavljeni ter so že bili sofinancirani iz občinskih proračunskih sredstev;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti inštitucij oziroma vsebujejo elemente javnih
služb s področja preventivnih programov
zdravstvenega varstva, niso pa sestavni del
obsega javne službe.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2011 je
20.000 EUR.
Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2011.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu in v svoji kuverti. Prijava
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mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave
z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave bodo s sklepom zavržene.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja 15 dni.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 15. dne od objave v Uradnem listu RS (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2011«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
delovnih dni od zaključka javnega razpisa.
Nepravočasne, nepopolne in neupravičene
vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene.
Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku
60 dni od izteka roka za oddajo prijav na
javni razpis.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2011, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si
(pod rubriko Javna obvestila).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Suzana Potočar, tel. 07/393-92-49
ali e-pošti: suzana.potocar@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 6712-7/2011
Ob-2409/11
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem
interesu v mladinskem sektorju (Uradni
list RS, št. 42/10), Pravilnika o postopkih
za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto (številka:
600-01-3/2006-1500) in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/08-UPB2) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti
mladih v Mestni občini Novo mesto
v letu 2011
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva za programe in projekte, ki so namenjeni otrokom in mladim
do 29. leta starosti. Finančno bodo podprti
projekti in programi namenjeni otrokom in
mladim, ki potekajo v Mestni občini Novo
mesto in jih izvajajo pravne in fizične osebe
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iz Mestne občine Novo mesto v letu 2011.
Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 82.000,00 EUR.
Razpisana področja so:
a) otroški in mladinski programi v javnem
interesu,
b) mladinski projekti,
c) mladinska infrastruktura,
d) delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti,
e) večdnevni mednarodni glasbeni festivali.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade, ki v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko,
prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva so namenjena delovanju študentskih
organizacij ter organizacijam, ki pripravljajo
intermedijske projekte, mednarodne glasbene festivale na področju subkulture mladih.
S kvalitetno izvedbo svojih programov in
projektov prispevajo k pestrejši in kakovostnejši ponudbi vsebin za otroke in mlade.
Program za otroke ali mlade predstavlja
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz
več posamičnih pod enot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več pod enot
potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa
v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo
skozi katero uresničuje zastavljene cilje,
evalvacijo ter jasno opredeljeno finančno
konstrukcijo.
Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi
v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv
skozi predhodno ali prihodnje leto.
Festival predstavlja zaključeno programsko celoto, ki poteka vsako leto ob približno
istem času in traja nekaj dni (najmanj tri).
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpise se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Uradni list RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zavodi,
– druge organizacije javne ali zasebne,
ki so registrirane za izvajanje projektov ali
programov za mlade.
Na razpis pod točko d) se lahko prijavijo študentske organizacije ustanovljene na
podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94).
Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni
občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi ali projekti
namenjenim otrokom do 15 let ter mladim
med 15. in 29. letom starosti na območju
Mestne občine Novo mesto. Programi za
otroke in mlade morajo potekati kontinuirano
in neprekinjeno najmanj 5 let.
Razpisi niso namenjen športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja. Javni razpis je namenjen aktivnostim mladih, ki prispevajo
k izboljšanju družbenega položaja mladih,
vključevanju mladih v družbene procese,
promoviranju in skrbi za razvoj subkulturnih gibanj mladih s področja intermedijske,
vizualne, uprizoritvene in glasbene umetnosti ter k uresničevanju pluralnih interesov mladih in razvijanju medkulturnega
dialoga. Namenjen je tudi humanitarnim in
prostovoljnim dejavnostim, ki spodbujajo

ustvarjalnost mladih, razvijajo socialni čut
in pomoč otrokom, mladim, marginalnim
skupinam ljudi ter so usmerjeni na preprečevanje nasilja med mladimi, zmanjševanje
diskriminacije, socialne izključenosti mladih, prispevajo k večji informiranosti mladih, osveščanju in sprejemanju drugačnosti
med mladimi, izvajajo preventivne ukrepe
na področju zasvojenosti mladih.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji
Prijave na razpise bodo ovrednotene na
podlagi kriterijih, ki so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja. Splošni razpisni kriteriji,
ki jih vlagatelj mora izpolnjevati zajemajo
naslednje kriterije:
– mora imeti zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje,
– opredeljeno število uporabnikov programa ali projekta,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto,
– nepridobiten značaj programa ali projekta,
– zaprošen znesek ne sme presegati
višine razpisanih sredstev,
– več kot 50% sredstev mora vlagatelj
sam pridobiti iz virov, ki niso iz proračuna
Mestne občine Novo mesto.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki
bodo zadostile prednostnim kriterijem opredeljenim v razpisni dokumentaciji vsakega
posameznega razpisnega področja.
Prednostni kriteriji zajemajo naslednje:
– poudarek je na socialnih in preventivnih programih namenjenim otrokom in mladostnikom (preprečevanje nasilja, preventivni ukrepi na področju zasvojenosti mladih,
prostovoljno in humanitarno delo mladih,
ustvarjalnost mladih na področju umetnosti,
medkulturni dialog, medgeneracijska solidarnost, pravičnost, spodbujanje zdravega
življenjskega sloga, spoštovanje življenja in
okolja…),
– programi ali projekti presegajo splošno
kakovostno raven svojega okolja,
– kažejo inovativne in aktualne pristope,
– uspešnost pri pridobivanju izvenproračunskih sredstev (na podlagi poročila iz
preteklega leta za tiste, ki ne kandidirajo
prvič),
– večletne izkušnje in reference,
– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto iz preteklega leta.
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se na posamezno razpisno področje lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če
je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Prijavitelj z isto prijavo ne
more kandidirati na ostale razpise Mestne
občine Novo mesto.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih programov in projektov, izločila morebitne programe ali projekte, ki niso
v skladu z razpisnim področjem ali pa ne
izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa.
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8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjena otroškim in mladinskim programom, delovanju študentskih
organizacij, infrastrukturi mladih ter festivalski dejavnosti, ki bodo potekali v Mestni občini Novo mesto v letu 2011 znaša
82.000,00 EUR.
Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih sredstev

a)

Otroški in mladinski programi v javnem
interesu

16.000,00 EUR

b)

Mladinski projekti

18.000,00 EUR

c)

Mladinska infrastruktura

16.000,00 EUR

c)

Delovanje študentskih organizacij v lokalni
skupnosti

16.000,00 EUR

d)

Večdnevni mednarodni glasbeni festivali

16.000,00 EUR

Skupaj

82.000,00 EUR
9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011.
10. Razpisni rok: rok za prijavo na javne
razpise za otroške in mladinske programe
in projekte je 8. 4. 2011 in traja do 23. 4.
2011.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci od št. 1 do 4.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene razpisne obrazce
Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja) – niso obvezna priloga,
kolikor jih prijavitelj nima,
– dokazila o prejetih finančnih sredstev iz
prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna
Mestne občine Novo mesto (dotacija, sponzorstva, iz državnih ali mednarodnih razpisov, lastna sredstva), kolikor je prijavitelj prejemnik dotacij iz drugih virov (obvezna priloga
pri kandidiranju na javni razpis pod a) otroški
in mladinski programi v javnem interesu).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, Novo mesto ali pa na spletnih straneh občine, www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj ima več programskih sklopov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno razpisno
dokumentacijo, v nasprotnem bo komisija za
odpiranje ponudb izločila prijave.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do dne 23. 4. 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka
pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj –
Prijava na javni razpis – Otroški in mladinski
programi in projekti 2011«, na hrbtni strani
pa naslov prijavitelja: Naziv organizacije,
društva ali zavoda oziroma ime in priimek
vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno po pošti do vključ-
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no 23. 4. 2011 oziroma do tega dne ni
bila predložena na vložišču Mestne občine
Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11 ter nepopolno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Mestna občina Novo mesto bo pozvala
k dopolnitvam nepopolnih vlog, ki jih bo potrebno dopolniti v roku 5 dni.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev, ki:
– jih ni vložila upravičena oseba,
– so prepozne ali prepozne dopolnitve
vlog,
– so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53)
ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 3. 5. 2011.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Št. 6712-7/2011
Ob-2410/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB, 56/08 in 4/10) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10),
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) in
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto
(številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2011
na področju kulture
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2011 v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje javnih
kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na
področju kulture. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja.
2. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto razpisuje
sredstva za naslednja področja:
a) projekti na področju kulture (javni razpis)
b) projekti poklicnih javnih organizacij
(javni poziv)
c) projekti za oživitev mestnega jedra
(javni razpis)
d) redno delo kulturnih društev (javni
razpis)
e) programi zasebnih zavodov v javnem
interesu (javni poziv)
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f) programi v javnem interesu (javni poziv)
g) perspektivni posamezniki (javni razpis)
h) Obletnice pomembnih Novomeščanov
(javni poziv),
i) Revija Rast (javni poziv).
3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte
in programe, ki bodo popestrili raznolikost
kulturne ponudbe, kakovostnih, prepoznavnih vsebin, ki so dostopne javnosti v Mestni
občini Novo mesto ter podpirati redno dejavnost kulturnih društev, zasebnih in javnih
zavodov, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na
področju kulture
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna
društva, zasebne organizacije registrirane
za kulturno dejavnost) in fizične osebe (s
statusom kulturnega ustvarjalca ali posamezniki delujoči na ljubiteljski ravni), ki se
ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem
javnih kulturnih dobrin,
– prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
osnovne in srednje šole, društva, zasebne
ali javne organizacije, ki niso registrirane za
opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij
– javni sklad, ki ima območno izpostavo
v Novem mestu,
– Glasbena šola Marjana Kozine s programom Novomeškega simfoničnega orkestra.
4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni in zasebni zavodi na področju kulture in kulturna
društva),
– prijavitelji iz Mestne občine Novo mesto, katerih projekt je vezan na staro mestno
jedro.
4.4. Razpisno področje d) Redno delo
kulturnih društev
– vsa kulturna društva, ki so registrirana
pri Upravni enoti Novo mesto,
– kulturna društva, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
– prijavitelji, ki aktivno delujejo v Mestni
občini Novo mesto.
4.5. Razpisno področje e) Programi zasebnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture
– zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za kulturo, da delujejo v javnem
interesu (odločba Ministrstva za kulturo je
obvezna priloga),
– program izvajajo v Mestni občini Novo
mesto,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni
na državnem ali mednarodnem razpisu iz
leta 2010 ali 2011 (obvezna priloga).
Programi, ki bodo sofinancirani, sodijo
v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna,
filmska, likovna, založniška produkcija). Z istim programsko vsebino ni dovoljeno kandidiranje na ostalih javni razpis ali javnih pozivih Mestne občine Novo mesto na področju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kulture, izjema je javni poziv za tiskanje in
oblikovanje revije Rast.
4.6. Razpisno področje f) Programi v javnem interesu
– kulturna društva, ki so registrirana pri
Upravni enoti Novo mesto, imajo sedež
v Mestni občini Novo mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orkestre ali godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali
večletnim zborovskim petjem (več kot 15 let
aktivnega delovanja),
– kulturna društva, ki so prejemniki priznanj in nagrad s tekmovanj na nacionalni
ali mednarodni ravni v zadnjih petih letih
(obvezna priloga).
4.7. Razpisno področje g) Perspektivni
posamezniki
– fizične osebe, ki delujejo na področju
kulture in se udeležujejo dodatnih izobraževanj (seminarji, delavnice) v Sloveniji
ali tujini na umetniških področjih kot so
glasba, ples, gledališka dejavnost, likovna
umetnost, oblikovanje, film, literarna dejavnost,
– potrdilo o prijavi na izobraževalni program (dotacija je enkratna in nepovratna na
podlagi predloženega dokazila o prijavi na
seminar z kulturno-umetniško vsebino).
4.8. Razpisno področje h) Obletnice pomembnih Novomeščanov
– javni ali zasebni zavodi na področju
kulture s sedežem v Mestni občini Novo
mesto, ki so registrirane za izvajanje kulturno-umetniških programov in imajo status
v javnem interesu na področju kulture,
– projekt bo realiziran v Novem mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične
osebe ali kulturna društva.
V letu 2011 praznujemo 120. obletnico
rojstva Ilke Vaštetove, 110. obletnico rojstva
Slavka Gruma in 100. obletnica rojstva Severina Šalija.
4.9. Razpisno področje i) Revija Rast
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti s statusom, da delujejo v javnem interesu na področju kulture in imajo sedež v Mestni občini
Novo mesto,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (obvezni izvodi sofinanciranih knjig).
Sredstva so namenjena izdelavi revije
Rast v letu 2011 (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja, trženje in distribucija revije).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan
Mestne občine Novo mesto za področja, ki
so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter
vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog bodo
pozvani k dopolnitvam.
Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa izvajalca,
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija projekta)
v letu 2011 razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
6. Splošni razpisni kriteriji za razpise na
področju kulture

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih
in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši
javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno
in odmevno,
– odmevnost realiziranih projektov,
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodni javnosti,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno
izvedbo projekta (reference predlagatelja,
tehnična in organizacijska usposobljenost,
realnost izvedbe projekta),
– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti,
– programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri
oblikovanju občinskih prireditev),
– aktivna udeležba v nacionalnih in mednarodnih projektih,
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji,
– višina zaprošenih sredstev ne sme
presegati 50% celotne vrednosti projekta /
programa,
– prijavitelji so kot pogodbene stranke
občine izpolnili vse obveznosti do Mestne
občine Novo mesto.
7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije
za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.
8. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila morebitna dela,
ki niso v skladu z razpisanim področjem
in predlagala višino sofinanciranja. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na
ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Višina odobrenih sredstev za projekt ali
program bo odvisna od višine prejetih točk
in števila projektov / programov uvrščenih
na seznam odobrenih projektov / programov.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte in programe na
področju kulture, znaša 136.000,00 EUR.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programe in projekte v letu 2011 po razpisnih področjih so naslednje:
a) projekti na področju kulture
b) projekti poklicnih javnih organizacij
c) projekti za oživitev mestnega jedra
d) redno delo kulturnih društev
e) programi zasebnih zavodov v jav. interesu
f) programi v javnem interesu
g) perspektivni posamezniki
h) obletnice pomembnih Novomeščanov
i) revija Rast
SKUPAJ

15.000,00 EUR
20.000,00 EUR
7.000,00 EUR
16.000,00 EUR
20.000,00 EUR
18.000,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR
30.000,00 EUR
136.000,00 EUR

26 / 8. 4. 2011 /

Stran

811

10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011.
11. Razpisni rok: razpisni rok se prične
8. 4. 2011 in traja do 9. 5. 2011.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci od št. 1 do 5.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Glavni trg 24, 8000 Novo mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine, www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto je dolžna
na pisno zahtevo v času razpisnega roka
zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko kandidirana na posameznem razpisu na področju kulture z enim
projektom oziroma programom.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do 9. 5. 2011 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis/Poziv na področju kulture
2011« z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. Projekti na področju kulture).
Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja,
naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
9. 5. 2011 do tega dne ni bila predložena na
vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 12.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse razpisne pogoje in kriterije
ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.
14. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji,
ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih
vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena
kot nepopolna. Ostale vloge, ki jih župan
zavrže so tiste:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno
izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava
na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
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15. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po
telefonu in elektronskih medijih je Sandra
Boršić (tel. 07/393-92-53 ali sandra.borsic@novomesto.si).
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odpirala
vloge 11. in 12. 5. 2011.
Občina bo predlagatelje z odločbami
obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od zaključka
razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Št. 6712-7/2011
Ob-2411/11
Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08
– UPB2) in Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa na področju športa, mladine, preventivnih programov zdravja in socialnega varstva v Mestni občini Novo mesto,
št. 600-01-3/2006-1500, Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Novo mesto
za leto 2011 in za leta od 2011 do 2013
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva v letu 2011 in za leta
2011 do 2013.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini Novo
mesto;
3. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. v letu 2010 so imele do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov;
3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje prostovoljcev v programu;
4. finančna konstrukcija programa;
5. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so
uporabnikom na voljo vsak dan;
– programi društev, ki imajo status v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne ali invalidske organizacije.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011 znaša 139.000,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede
na dejansko realizacijo proračuna.
Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
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Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2011.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave ne bodo obravnavane.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 23. aprila 2011.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do vključno
23. aprila 2011 (velja datum poštnega žiga)
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
v letu 2011«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
bodo s sklepom župana zavržene.
Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni. Z izbranimi izvajalci
programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2011, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, na naslovu: www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi
Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/393-92-74 ali e-pošti: branka.bukovec@novomesto.si.
V ponedeljek, 11. aprila 2011, ob 14. uri,
bo v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž) organizirano informativno srečanje o javnem razpisu.
Mestna občina Novo mesto
Št. 6712-7/2011
Ob-2412/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01-3/2006/) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja
Lokalne akcijske skupine
za preprečevanje zasvojenosti
v Mestni občini Novo mesto za leto 2011
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto v letu 2011 v višini
20.000 EUR.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je podpirati delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) za prepreče-

vanje zasvojenosti Novo mesto, ki bo s preventivnim delom zajela velik del šolajoče in
nešolajoče se populacije mladih ter druge
strokovne in laične javnosti, omogočala in
izvajala program pomoči odvisnikom ter njihovim družinam ter izvajala ostale programe
in projekte, sprejete z vsakoletnim planom
dela skupine LAS. V ta namen po izbran
prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom
najbolj približal spodaj navedenim ciljem Lokalne akcijske skupine v letu 2011:
A. preventivno delo v osnovnih šolah
v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh
oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol
v novomeški občini – skupaj cca. 40 predavanj/delavnic na leto);
B. preventivno delo v srednjih šolah v MO
NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih
vseh srednjih šol v novomeški občini – skupaj cca. 120 predavanj/delavnic na leto);
C. preventivna predavanja in delavnice
z mladino izven šol;
D. osveščanje širše strokovne in laične
javnosti o problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij, medijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne delavce
s področja dela s človeškimi viri);
E. izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
– individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan),
– individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak dan),
– vodenje skupine za samopomoč odvisnikom in njihovim svojcem (1x na 14 dni),
– psihosocialna obravnava uporabnikov
substitucijskega zdravljenja na Centru za
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog Novo mesto – »metadonska ambulanta« (min. 2h/teden),
– obravnava občanov MO NM – odvisnikov, ki so na prestajanju kazni zapora
v zavodih za prestajanje kazni zapora (svetovalni obiski v času prestajanja kazni ter
postpenalna obravnava);
F. urejanje posvetovalno-informacijskega
spletnega portala LAS Novo mesto;
G. koordinacija delovanja skupine LAS
(povezovanje članov – interdisciplinarnost,
organizacija sestankov skupine, priprava
letnega programa dela LAS, povezovanje
z ostalimi LAS-i na regijski in nacionalni
ravni);
H. izvajanje ostalih programov in projektov, ki jih sprejme in določi skupina LAS;
v letu 2011 je prioritetna naloga vzpostavitev temeljev delovanja Dnevnega centra za
odvisnike v Novem mestu, ki mora do konca
leta 2011 imeti izoblikovane programske in
materialne okvirje delovanja, odprtje pa sledi z januarjem 2012.
Dejavnosti, opisane pod točkami A, B,
C, E in F morajo biti za uporabnike brezplačne. Prav tako morajo biti preventivne dejavnosti, opisane pod točkama A in
B brezplačne za šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj ne bo smel zgoraj načrtovanega preventivnega dela po šolah zaračunavati šolam samim.
V postopku javnega razpisa bo izbran
samo eden prijavitelj, kateremu bodo kot izvajalcu načrtovanih dejavnosti skupine LAS
dodeljena celotna razpisana sredstva.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, zveze društev, ustanove in neprofitni zasebni
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zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na
en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
– program se izvaja za uporabnike iz
Mestne občine Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju,
ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
– v preteklih letih so bile do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
6. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programa prijaviteljev
bodo uporabljena naslednja merila:
– ujemanje predloženega programa
z namenom razpisa;
– kvaliteta in realnost predloženega programa ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu;
– realna finančna konstrukcija programa;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri.
Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki:
– v MO NM izvaja programe in projekte s področja zasvojenosti že več let, pri
čemer gre za dobro uveljavljenost in prepoznavnost izvajanega dela med lokalnim
prebivalstvom, posebej med mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela
s človeškimi viri;
– prijavitelj je imel programe in projekte
že sofinancirane iz občinskih proračunskih
sredstev v preteklih letih.
7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
8. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2011.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave bodo s sklepom zavržene.
9. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja 15 dni.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 15. dne od objave v Uradnem listu RS (velja datum poštnega žiga) na na-

slov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis
za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti
v Mestni občini Novo mesto za leto 2011«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
10. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
delovnih dni od zaključka javnega razpisa.
Nepravočasne, nepopolne in neupravičene
vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene.
11. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku
60 dni od izteka roka za oddajo prijav na
javni razpis.
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2011, v kateri
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si
(pod rubriko Javna obvestila).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Suzana Potočar, tel. 07/393-92-49
ali e-pošti: suzana.potocar@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 610-0004/2011-1
Ob-2439/11
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in
kulturnih projektov, ki jih financira Občina
Gornji Petrovci,
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
za leto 2011
I. Na razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko prijavijo: kulturna in ostala društva, zasebne
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto in da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost ali pa delujejo kot kulturne skupine
pod istimi pogoji kot registrirana društva,
3. da so v pretekli sezoni priredili najmanj
4 nastope z drugimi skupinami,
4. da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
5. da so sodelovali na občinskih in področnih srečanjih ljubiteljskih skupin,
6. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju kulture,
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7. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
8. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
9. da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
10. da izpolnjujejo pogoje in merila iz
pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III. V letu 2011 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih,
osnovnošolskih zavodov, ki presegajo šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah,
4. izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednost kulturnih programov.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani
iz proračunskih sredstev za kulturo za l.
2011 na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira Občina Gornji Petrovci, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Gornji Petrovci dne,
11. 10. 2001.
Iz proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci je za l. 2011 za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno
4.000,00 EUR.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je
do 18. 5. 2011, do 14. ure. Prijave pošljite
priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, s pripisom »Javni razpis –
kultura 2011«. Enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobite
na Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31 d, kontaktna oseba je Sonja Kerčmar,
tel. 02/556-90-07.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja prijav.
Odpiranje prijav bo 18. 5. 2011, ob
15. uri, na naslovu Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi
dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.
VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
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Javne dražbe
Št. 478-290/2011-34
Ob-2466/11
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO; Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata
v skladu z 41. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 86/10), objavlja
dopolnitev
javne dražbe
prodaje nepremičnin
objavljene v Uradnem listu RS, št. 110,
z dne 31. 12. 2010, stran 3254.
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: predvidena
stvarnega premoženja.
III. Opis predvidenih predmetov prodaje:
A. Poslovne nepremičnine k.o. Talčji vrh
pri Črnomlju,
Prodaja po sklopih (priloga skica na
www.mors.si (razpolaganje s stvarnim premoženjem - 75. javna dražba dopolnitev 2,
dne 22. 4. 2011)).
Sklop 5
Stavbno zemljišče s staro šolo (500 m2,
letnik 1930), parc. št. 2404/11, njiva, v izmeri 2.757 m2, njiva, v izmeri 461 m2, travnik,
v izmeri 379 m2, pašnik, v izmeri 307 m2, pašnik, v izmeri 2.670 m2, pot, v izmeri 225 m2,
stavbišče, v izmeri 45 m2, stavbišče, v izmeri
222 m2, skupaj 7.066 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 63.800,00 EUR.
Sklop 12
Stavbno zemljišče z nadstreškom
(275,40 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/4,
njiva, v izmeri 574 m2, njiva, v izmeri 701 m2,
sadovnjak, v izmeri 222 m2, sadovnjak, v izmeri 404 m2, pašnik, v izmeri 525 m2, gozd,
v izmeri 10.346 m2, pot, v izmeri 36 m2, skupaj 12.808 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 123.200,00 EUR.
Sklop 13
Stavbno zemljišče s skladiščem (Trimo)
(397,80 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/5,
njiva, v izmeri 601 m2, travnik, v izmeri
690 m2, travnik, v izmeri 1.913 m2, travnik,
v izmeri 658 m2, travnik, v izmeri 1.866 m2,
gozd, v izmeri 1.340 m2, parc št. 5291/5,
pot, v izmeri 323 m2, parc. št. 5334/6, pot,
v izmeri 288 m2, parc. št. 3394/6, pašnik,
v izmeri 289 m2, parc. št. 2619/1, njiva, v izmeri 436 m2, njiva, v izmeri 298 m2, travnik,
v izmeri 676 m2, gozd, v izmeri 414 m2, skupaj 9.792 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 107.000,00 EUR.
Sklop 14
Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8, pašnik, v izmeri 2.103, k.o. Talčji vrh.

a. Izklicna cena: 19.100,00 EUR.
Sklop 15
Stavbno zemljišče z glavno črpalno
postajo (192,30 m2, letnik 1982), parc.
št. 2404/9, pašnik, v izmeri 3.082 m2, gozd,
v izmeri 517 m2, parc št. 5291/7, pot, v izmeri 237 m2, parc. št. 2619/7, gozd, v izmeri
1.141 m2, skupaj 4.977 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 53.200,00 EUR.
Sklop 16
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/2, njiva, v izmeri 242 m2, njiva, v izmeri 568 m2,
njiva, v izmeri 1.188 m2, travnik, v izmeri
293 m2, travnik, v izmeri 1.298 m2, travnik,
v izmeri 820 m2, skupaj 4.409 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
Sklop 17
Stavbno zemljišče s črpalno postajo –
delno (63 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/8,
njiva, v izmeri 916 m2, njiva, v izmeri 690 m2,
gozd, v izmeri 1.233 m2, skupaj 2.839 m2,
k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 27.200,00 EUR.
Sklop 18
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/9, sadovnjak, v izmeri 337 m2, travnik, v izmeri 436 m2, gozd, v izmeri 351 m2, skupaj
1.124 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 10.300,00 EUR.
Sklop 19
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/3, njiva, v izmeri 241 m2, njiva, v izmeri 549 m2,
njiva, v izmeri 1.179 m2, travnik, v izmeri
1.486 m2, travnik, v izmeri 367 m2, skupaj
3.822 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 34.600,00 EUR.
Sklop 20
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4, njiva, v izmeri 553 m2, travnik, v izmeri 278 m2,
skupaj 831 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 7.700,00 EUR.
Sklop 21
Stavbno zemljišče z upravno stavbo
(240,30 m2, letnik 1982), parc. št. 2619/5,
njiva, v izmeri 422 m2, sadovnjak, v izmeri
428 m2, travnik, v izmeri 3.549 m2, travnik,
v izmeri 501 m2, gosp. poslopje, v izmeri
155 m2, skupaj 5.055 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 78.200,00 EUR.
Sklop 22
Stavbno zemljišče z dvema podzemnima skladiščema, vsak, v izmeri 409,80 m2),
parc. št. 2619/10, sadovnjak, v izmeri
3.086 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 91.600,00 EUR.
Sklop 23
Stavbno zemljišče s teh. delavnico
(155 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/12, njiva, v izmeri 50 m2, njiva, v izmeri 384 m2, sadovnjak, v izmeri 786 m2, sadovnjak, v izmeri 397 m2, skupaj 1.617 m2, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 33.400,00 EUR.
Sklop 24
Stavbno zemljišče s skladiščem-garažo
(397,80 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/11,
sadovnjak, v izmeri 735 m2, sadovnjak, v izmeri 1.545 m2, skupaj 2.280, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 38.300,00 EUR.
Sklop 25
Stavbno zemljišče s protipožarno postajo
(80 m2, letnik 1982) parc. št. 2619/13, nji-

va, v izmeri 1.648 m2, sadovnjak, v izmeri
2.077 m2, sadovnjak, v izmeri 695 m2 sadovnjak, v izmeri 1.959 m2, pot, v izmeri 28 m2,
stavbišče, v izmeri 57 m2, skupaj 6.464 m2,
k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 65.000,00 EUR.
Sklop 26a
Stavbno zemljišče (80 m2, letnik 1982)
parc. št. 2404/12, njiva, v izmeri 650 m2,
pašnik, v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri
58 m2, pot, v izmeri 23 m2, skupaj 2.745 m2,
k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 17.500,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin: oglede boste lahko opravili brez najave dne 14. in 18. 4.
2011, med 11. in 13. uro, za dodatna vprašanja o lokaciji pokličete na 041/397-954,
glede same dražbe pa na tel. 01/471-22-13,
od 11. 4. 2011, do 21. 4. 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. Predpisane davčne
dajatve v višini 20% za stavna zemljišča,
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 naprej za
800,00 EUR.
3. Predvidena 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
19119-7141998-75000. 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
19119-7141998-75000. 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 21. 4. 2011, do 12. ure, na
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naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
Javna dražba 22. 4. 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 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);
– 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) 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), ki se uporabljata v skladu z 41. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 86/10).
Javno dražbo vodi 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: predvidena prodaja bo potekala 22. 4. 2011, ob
11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo,
na naslovu Vojkova 55a, v avditoriju, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-2380/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) ter sklepa o letnem načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Ribnica za leto 2011,
št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3. 3. 2011
sprejel Občinski svet Občine Ribnica,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1528/43 gozd, v izmeri
9365 m2, parc. št. 1528/45 gozd, v izmeri
6480 m2, obe k.o. Grčarice, pripisane pri
vložku št. 445; parc. št. 1944/1 dvorišče,
v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1 dvorišče,
v izmeri 1063 m2 in parc. št. *121 stavbišče,
v izmeri 343 m2, vse k.o. Grčarice, pripisane
pri vložku št. 372 ter parc. št. 1520/372 neplodno, v izmeri 64 m2 in neplodno, v izmeri
87 m2, pripisana pri vložku 229, k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna
izmera 18.200 m2),
b) večstanovanjska stavba (preurejena
iz gospodarskega poslopja), na naslovu
Škrabčev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1772/6 gospodarsko poslopje, v izmeri 156 m2 in dvorišče,
v izmeri 290 m2 (skupaj: 446 m2), pripisana
pri vložku št. 832, k.o. Ribnica.
Nepremičnine pod točko 2.a) imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo
v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja
Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi
vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na
katerega pa po podatkih upravljavca, zaradi majhnega pritiska in pretoka, ni možen
direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi
TK omrežje v podzemni izvedbi.
Nepremičnina pod točko 2.b) se nahaja
v ožjem mestnem jedru Ribnice, je dvoriščni
objekt glavne stavbe na istem naslovu. Zemljišče je komunalno opremljeno z vodovodom, javno kanalizacijo, nizkonapetostnim
elektroomrežjem in telekomunikacijskim
omrežjem. Dostop do zemljišča in objekta
je s Prešernove ulice preko javnega dobra in nepremičnine parc. št. 1772/8, k.o.
Ribnica, ki je v lasti Elektra Ljubljana d.d.,
preko slednje je v korist parc. št. 1772/6,
k.o. Ribnica, ustanovljena trajna stvarna služnost dostopa z vsemi vrstami vozil, vključno z gradbeno mehanizacijo. Zemljišče, na
katerem stoji objekt, ima status zazidanega
stavbnega zemljišča, objekt pa je zgrajen
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v skladu z namembnostjo zemljišča. Zaradi
dotrajanosti objekta pretežni del le-tega ni
več v uporabi. Za eno od stanovanj v stavbi
je sklenjeno najemno razmerje, ki pa bo
prenehalo z dnem 22. 6. 2011, po odpovedi
najemne pogodbe.
3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcele pod točko 2.a)
229.320,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR,
– izklicna cena za večstanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem pod točko 2.b)
52.434,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR.
Izklicna cene ne vključuje zakonsko
določenega davka na promet nepremičnin
oziroma davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, 10. maja 2011,
v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled predmetne večstanovanjske
stavbe bo možen po predhodnem dogovoru
z Zalko Gorše, tel. 01/837-20-28. Interesenti
se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba
Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27.
11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. toč-
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ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2. se prodajo
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

26 / 8. 4. 2011 /

Stran

817

Razpisi delovnih mest
Št. 105/2011

Ob-2398/11

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 22/11 z dne
25. 3. 2011, je bilo objavljeno prosto delovno
mesto ravnatelja Srednje gostinsko turistične in lesarske šole.
Tretji odstavek, ki se glasi: »Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 19. 12. 2011« se spremeni tako, da
se glasi:
»Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo
ravnatelja predvidoma 1. 9. 2011.«
Od objave tega popravka prične ponovno teči 8-dnevni rok za prijavo.
Šolski center Slovenj Gradec
Ob-2342/11
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje
na podlagi določb 53. in 58. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 16/07, 36/08, 58/09
in 20/11)
ravnatelja Višje strokovne šole.
Za ravnatelja Višje strokovne šole je lahko imenovan, kdor ima veljaven naziv predavatelja višje šole in najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Kandidat mora k vlogi priložiti potrdilo
o nekaznovanju ter program vodenja šole.
Izbrani kandidat bo imenovan najkasneje
s 1. 10. 2011, za dobo 5 let. Rok prijave na
razpis je 15 dni od objave razpisa. O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni najkasneje v 15 dneh po imenovanju ravnatelja.
Svet Šolskega centra Velenje
Št. 014-2/2010
Ob-2383/11
Družba T.R.C., Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., Mariborska cesta 2, Celje, na
podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo in sklepa št. 2,
sprejetega na 5. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 15. 3. 2011, razpisuje prosto delovno mesto:
direktorja/ice.
Kandidat mora poleg splošnih, z Zakonom o gospodarskih družbah določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri oziroma najmanj višješolska izobrazba
ustrezne smeri in 5 let delovnih izkušenj
s področja turizma in/ali gostinstva in/ali hotelirstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje najmanj enega tujega
uradnega jezika Evropske unije,
– predložiti program dela za celotno
mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 4 leta, ista oseba
pa je lahko po poteku mandata ponovno
imenovana.
Pisne prijave z življenjepisom ter dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev in dosedanjih delovnih izkušenj ter programom dela
za celotno mandatno obdobje, morajo kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako
»Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 18. aprila 2011, do 14. ure.

Nadzorni svet družbe se bo odločal na
podlagi proučitve izpolnjevanja formalnih
pogojev in na osnovi dodatnih kriterijev, ki
so: presoja najbolj ustreznih dosedanjih
delovnih izkušenj in najbolj kakovostnega predloženega programa dela za celotno
mandatno obdobje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po končanem izbirnem postopku.
Nadzorni svet bo z izbranim kandidatom
sklenil pogodbo o zaposlitvi za poslovodenje
za čas trajanja mandata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
T.R.C.,
Turizem in rekreacija Celje, d.o.o
Ob-2393/11
Razpisna komisija Zavoda PIP – pravni
in informacijski center Maribor za imenovanje direktorja zavoda na podlagi 23., 24. in
25. člena Statuta zavoda z dne 12. 12. 2003
(zadnja sprememba z dne 14. 5. 2007) ter
na podlagi 2. člena Pravilnika o postopku
imenovanja in razrešitve direktorja zavoda
z dne 11. 6. 2004 izdaja razpis za imenovanje
direktorja zavoda PIP – Pravni in informacijski center Maribor.
(1) Izdajatelj razpisa: Zavod PIP – pravni
in informacijski center Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljnjem
besedilu: Zavod PIP);
(2) Predmet razpisa: kandidatura za direktorja Zavoda PIP za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja;
(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: kandidat mora imeti (1) stalno prebivališče in državljanstvo Republike Slovenije, (2)
univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
(3) aktivno znanje enega tujega jezika, (4)
izdelano mora imeti vizijo razvoja zavoda,
(5) imeti mora vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnem mestu s podobnimi pooblastili in odgovornosti ter (6) imeti mora
organizacijske, komunikacijske in vodstvene
sposobnosti;
(4) Objava razpisa: razpis se objavi
v Uradnem listu RS in enem izmed dnevnih
časopisov;
(5) Vsebina pisne kandidature: pisna
kandidatura obsega osebne podatke (ime,
priimek, EMŠO, davčna številka, datum in
kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča,
drugi podatki), dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu
z razpisnim obrazcem; pisna kandidatura se
izpolni na za to predpisanem obrazcu, ki je
opredeljen v 8. točki tega razpisa;
(6) Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je osem dni po objavi;
(7) Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska
cesta 83, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja zavoda PIP«;
(8) Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec
ob delavnikih v pisarni Zavoda PIP (med

10. in 14. uro), na naslovu Gosposvetska
cesta 86, 2000 Maribor;
(9) Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku osmih dni po zaključku razpisa.
Zavod PIP –
pravni in informacijski center Maribor
Št. 199
Ob-2397/11
Svet Srednje trgovske šole Ljubljana,
Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana, na
podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11)
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 in 20/11).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8.
2011.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a,
1000 Ljubljana, z oznako “Prijava za razpis
za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Srednje trgovske šole Ljubljana
Ob-2401/11
V skladu s 35. in 37. členom Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja
kot družbe z omejeno odgovornostjo Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o.,
skupščina CEROZ, d.o.o., razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) družbe CEROZ, d.o.o.
Kandidat mora poleg pogojev, določenih
v 255. členu ZGD-I, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo izobrazbo tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne
usmeritve,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih,
– ima organizacijske, strokovne in druge
sposobnosti,
– obvlada svetovni jezik,
– je državljan Republike Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter vizijo razvoja družbe CEROZ, d.o.o.
za naslednje 4-letno mandatno obdobje in
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dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev.
Direktorja se imenuje za dobo štirih let,
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Rok za oddajo prijave na razpisano delovno mesto direktorja je 8 dni od objave
v Uradnem listu RS in časopisu Dnevnik.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki,
ki jo pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo
»Ne odpiraj – Za razpis« na naslov CEROZ,
d.o.o., Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po zaključenem postopku.
CEROZ, d.o.o.
Ob-2431/11
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 17/00),
skladno s 15. členom Statuta Razvojno
informacijskega centra Slovenska Bistrica
z dne 1. 9. 2000 in v skladu s Pravilnikom
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojno informacijskem centru
Slovenska Bistrica, svet zavoda objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Razvojno
informacijski center Slovenska Bistrica.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih,
izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno obvladovanje enega svetovnega jezika,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj, od
tega vsaj dve leti s področja svetovanja
in pospeševanja malega gospodarstva,
regionalnega razvoja ali ostalih razvojnih
nalog,
– organizacijske sposobnosti.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. kopijo diplome, iz katere bo razvidna
zahtevana izobrazba,
2. življenjepis, iz katerega bo razvidno
izpolnjevanje pogojev,
3. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
4. potrdilo pristojnega organa, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Zaželjeno je, da kandidati predložijo pisno zamisel razvoja in delovanja zavoda
v mandatnem obdobju.
Direktorja zavoda na podlagi javnega
razpisa imenuje svet zavoda, s soglasjem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ustanovitelja zavoda. Mandat direktorja traja
4 leta, po izteku te dobe pa je lahko ponovno
imenovan.
Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis
za direktorja RIC Slovenska Bistrica«.
Formalno nepopolne in nepravočasne
vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Razvojno informacijski center
Slovenska Bistrica
Št. 643/11
Ob-2459/11
Na podlagi 19. člena Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04),
tretjega odstavka 8. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10),
šeste alineje prvega odstavka 15. in prvega
odstavka 21. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, v Slovenski filmski center,
javno agencijo Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 92/10 in 20/11), Svet slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za delovno
mesto
direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije.
1. Za direktorja Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenski filmski center)
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo
druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza
tej izobrazbi v skladu z veljavnimi predpisi;
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak s področja dela agencije;
– obvlada vsaj en svetovni jezik na višji
ravni;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
2. Prijavi mora kandidat priložiti:
– program dela in razvoja Slovenskega filmskega centra v naslednjih petih letih,
glede na dejavnosti in naloge Slovenskega
filmskega centra, skladno s 5. členom Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 77/10) ter 6. in 7. členom Sklepa

o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski
filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10);
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– notarsko overjeno dokazilo o doseženi
stopnji izobrazbe;
– življenjepis kandidata z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno tudi, da je strokovnjak s področja dela
agencije;
– dokazilo, da obvlada vsaj en svetovni
jezik na višji ravni (kot potrdilo o aktivnem
znanju tujega jezika bo svet Slovenskega
filmskega centra upošteval potrdila, ki jih
izda Državni izpitni center, certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem izpitu
iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazila o šolanju
v tujini ali spričevalo o aktivnem znanju tujega jezika);
– izjavo, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz
uradne evidence.
3. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga
dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo
kandidaturo.
4. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja«,
na naslov: Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38, 1000 Ljubljana, do vključno 6. 5.
2011. Vloga se šteje za pravočasno, če je
vložena zadnji dan roka priporočeno po
pošti.
5. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
6. Na predlog sveta Slovenskega filmskega centra bo Vlada Republike Slovenije
izbranega kandidata imenovala za direktorja
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja, vendar največ enkrat.
7. Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od
imenovanja direktorja.
8. Dodatne informacije o javnem natečaju
lahko kandidati dobijo na tel. 01/234-32-06
oziroma na elektronskem naslovu tajnistvo@film-center.si. Kontaktna oseba je
Martin Steblovnik.
9. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Druge objave
Ob-2457/11
Popravek
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije (ZAVOD IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP) objavlja popravek objave
besedila Začasne tarife za intervalno javno
priobčitev komercialno izdanih fonogramov
med in/ali pred in/ali po glasbenih nastopih,
ki potekajo v živo, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 76 z dne 1. 10. 2010, stran
2555.
Šesti odstavek besedila tarife se glasi:
»Navedene višine nadomestila se zaračunavajo za dan prireditve za posamezni prireditveni prostor in ne vključujejo DDV v višini
8,5%. Višine nadomestil se povišajo letno,
skladno z uradnimi podatki o spremembi
indeksa cen življenjskih potrebščin. Višine
tarif se lahko povišajo v krajših obdobjih, če
indeks rasti od začetka koledarskega leta
preseže 5 odstotkov.«
Zavod IPF
Št. 35400-1/2011
Ob-2392/11
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list
RS, št. 112/09) ter prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pd),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
45OB11
1. Predmet poziva
Predmet poziva je ugodno kreditiranje
občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na
območju Republike Slovenije za naslednje
namene, ki so podrobneje določeni s spodaj
navedenimi ukrepi:
A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
1 Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne

Vrsta toplotne črpalke

tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla, njemu pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter
varovalne opreme,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za
dovod goriva,
– hranilnik toplote,
– nabavo in vgradnjo naprave za nevtralizacijo kondenzata, ne vključujejo pa
elementov razvoda ogrevalnega sistema
in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje,...).
2 Vgradnja toplotnih podpostaj ali postaj
za priklop na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja.
3 Vgradnja sistemov za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija):
– centralni sistem, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80%
ali
– lokalni sistemi, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 65%.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka,
– nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in
odsesavanje ter krmilnimi elementi,
– nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
B – raba obnovljivih virov energije za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne
tople vode
1 Vgradnja solarnih sistemov.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
– hranilnik toplote,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in
varovalne elemente sistema.
2 Vgradnja toplotne črpalke za pripravo
sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.
Kredit se dodeli le za serijsko izdelane
toplotne črpalke, na podlagi predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:

Minimalno grelno število
pri določenih pogojih po standardu EN

Tip toplotne črpalke

priprava sanitarne tople vode
(200 ali več litrski hranilnik toplote)

zrak/voda

3

A15/W15-W45

EN 255/3

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

voda/voda

5,1

W10/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,5

E4/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda

4,3

B0/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zrak/voda

3,3

A2/W35

EN 14511
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Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotne črpalke;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote
ter povezavo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno
opremo.
3 Vgradnja učinkovitih kurilnih naprav
na lesno biomaso – na polena, pelete ali
sekance (kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni
moči mora biti večji ali enak 90%, za kurilne
naprave z nazivno toplotno močjo 4 kW ali
več mora biti vrednost emisij celotnega prahu manjša od 50 mg/m3; kurilne naprave
na polena morajo imeti prigrajen hranilnik
toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči
kurilne naprave).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema,
ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote.
C – sodobne naprave za pridobivanje
električne energije
1 Namestitev naprav oziroma izgradnja
objektov za pridobivanje električne energije
s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno
močjo do 50 kW.
2 Namestitev naprav za mikro sopro
izvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave
do 50 kW.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
izvedbo oziroma prenovo inštalacij za
dovod goriva, ustrezne krmilne in varovalne
opreme ter hranilnika toplote.
Prejemnik kredita mora pred morebitno
pridobitvijo deklaracije za proizvodne naprave in potrdila o izvoru električne energije
o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan na
dan dodelitve prejemniku pomoči izračunati
prejeto pomoč po pravilu »de minimis« in
o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika
in Ministrstvo za finance.
D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi
obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za
gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003)
1 Zamenjava stavbnega pohištva, t.j.
oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev
z energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev ali
U ≤ 1,3 W/m2K za cele elemente (okvir in
zasteklitev skupaj).
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih
vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in
vgradnjo novih,
– nabavo in vgradnjo zunanjih senčil,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic in
– obdelavo špalet,
ne vključujejo pa vhodnih in garažnih
vrat.
2 Izvedba toplotne izolacije fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom z:
– najmanj 15 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
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materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od
0,3 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa, demontažo starih okenskih polic,
– nabavo in vgradnjo toplotne izolacije,
– nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema,
– obdelavo špalet,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
3 Izvedba toplotne izolacije poševne
strehe oziroma stropa proti neogrevanemu
podstrešju z:
– najmanj 25 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od
0,18 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in namestitev izolacijskega materiala vključno s parno zaporo, paroprepustno folijo oziroma z drugimi materiali v funkciji sekundarne kritine,
ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del na topli strani konstrukcijskega
sklopa (npr. z mavčno-kartonskimi, lesenimi,
kamnitimi, keramičnimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, lesenim opažem
ipd.), namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno.
4 Izvedba toplotne izolacije tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom z:
– najmanj 10 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od
0,4 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih tlakov,
– nabavo, vgradnjo toplotne in hidro izolacije ter estriha kletnih prostorov,
ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del (npr. stenske in talne obloge,
namestitev električnih, odtočnih in ostalih
inštalacij in podobno).
E – gradnja ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe
Kredit se dodeli za gradnjo ali nakup
nove stanovanjske stavbe oziroma prenovo
stanovanjske stavbe, ki je lahko eno ali dvostanovanjska hiša, dvojček ali vrstna hiša,
za katero je bilo pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje, in katere energijska
učinkovitost bo v segmentu računske rabe
energije za ogrevanje (Qh), izračunane
po metodi za pasivne stavbe »PHPP'07«,
manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena
vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana.
Kakovost projektov se bo preverjala na
podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka,
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in načrtov za izvedbo (PZI), in
sicer načrta arhitekture, ki mora biti izdelan
v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za
ogrevanje in prezračevanje.
Dovoljena je le vgradnja zunanjega
stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s smernico

RAL montaže. Za okna, fiksne zasteklitve in
balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna
zasteklitev. Povprečna toplotna prehodnost
celotnega toplotnega ovoja stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, mora biti U ≤
0,30 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije
za prijavo.
Obvezna je vgradnja centralnega prezračevanja z energijsko učinkovitostjo vračanja
toplote odpadnega zraka najmanj 80% ter
učinkovito rabo električne energije za pogon, in sicer največ 0,45 Wh/m3, kar mora
biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti
stavbe, pri čemer je dovoljena izmenjava
zraka pri tlačnem preizkusu po standardu EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15
kWh/m2a oziroma n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤
25 kWh/m2a.
Priporočljiva je vgradnja sodobnih generatorjev toplote, naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na uporabljani
energent ali majhno količino toplote, ki jo je
potrebno proizvesti na letnem nivoju. Kolikor
je za ogrevanje in pripravo sanitarne tople
vode predvidena uporaba fosilnih goriv, je
dovoljena le vgradnja plinskih kondenzacijskih naprav. Direktno ogrevanje z električno
energijo v obsegu več kot 10% letnih potreb
po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne
tople vode ni dopustno. Stanovanjska stavba mora izpolniti tudi zahtevo po minimalno
25% pokrivanju toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije.
Do kredita so upravičeni tudi vlagatelji, ki
gradijo stanovanjske stavbe, katere energijski razred je Qh ≤ 35 kWh/m2a. V takšnem
primeru mora zunanji toplotni ovoj stavbe
izkazovati bistveno višje zahteve glede toplotne zaščite: za neprozorne komponente
toplotnega ovoja so lahko uporabljene komponente s povprečno toplotno prehodnostjo
U ≤ 0,15 W/m2K, skupna povprečna toplotna
prehodnost zunanjega stavbnega pohištva
mora biti U ≤ 0,85 W/m2K.
Prav tako lahko za kredit zaprosijo tudi
tisti vlagatelji, ki kupujejo stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa, s strani
prvega kupca, če je bila prodajna pogodba
ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim
dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2011.
V primeru gradnje ali nakupa nizkoenergijske oziroma pasivne stanovanjske stavbe
po sistemu »na ključ«, ki vključuje vgradnjo
ustreznega stavbnega pohištva, toplotne
izolacije zunanje lupine objekta, vgradnjo
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50% predračunske vrednosti stavbe.
F – nabava energijsko učinkovitih naprav
1 Nabava velikih gospodinjskih aparatov
(štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni
stroji), ki so po porabi energije razvrščeni
v energijski razred A ali višje.
G – nabava okolju prijaznih vozil
1 Nabava osebnih avtomobilov, motornih
koles ali koles z motorjem, in sicer na električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo
emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje,
po podatkih proizvajalca, največ 110 g/km.
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H – odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
1 Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Plačilo komunalnega prispevka ne šteje
med priznane stroške.
2 Nabava in vgradnja malih (individualnih
ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot
(PE).
3 Prekritje objektov z rastlinsko odejo
(zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih
voda).
I – nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje
z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva
1 Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit).
Priznani stroški lahko dosežejo skupno
največ 65,00 EUR/m2 zamenjane azbestne
kritine.
Zamenjavo kritine do skupne površine
300 m2 na posamezni objekt lahko izvede
vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje
krovskih del, za odstranjevanje azbestne
strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora
imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje
ministrstva za okolje in prostor.
Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora
kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljalca odlagališča
o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju
z odpadki).
2 Nakup individualnih oziroma hišnih
kompostnikov zaprtega tipa, ki so namenjeni predelavi biološko razgradljivih odpadkov
iz gospodinjstva.
J – učinkovita raba vodnih virov
1 Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
2 Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
K – oskrba s pitno vodo
1 Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer
javna oskrba ni predvidena).
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na
podlagi predračuna izvajalca in vključujejo
tudi DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani
vsi stroški naložbe.
2. Višina sredstev
Višina sredstev po tem pozivu znaša 8
milijonov EUR.
3. Pogoji kreditiranja
a) Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR +1,5%.
– Letna obrestna mera za kredite po tem
pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,5%, ki je fiksen za celotno
dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba lahko znaša največ
10 let.
c) Višina kredita
Kredit se lahko odobri do višine priznanih
stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR.
Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ
40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih
stroškov naložbe:
– gradnja ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe (1.E),
– namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (1.C),
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– nakup osebnih avtomobilov na hibridni
ali električni pogon (1.G) in
– obsežnejša obnova objektov, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, in sicer dveh v točki 1.D oziroma enega ukrepa
v točki 1.D in enega v točki 1.A ali 1.B ter
kateregakoli preostalega ukrepa tega poziva. Priznani stroški posameznega ukrepa ne
morejo presegati 20.000,00 EUR.
d) Splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
V primeru naložb v objekte ali njihove
zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih
delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne
pravice na nepremičninah, kjer bo naložba
izvedena,
– ožji družinski člani upravičencev
iz predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci,
starši ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem
lastnika,
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno naložbo lahko
zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe, skupna vrednost
kreditov pa ne more preseči 80.000,00 EUR
za isti objekt oziroma naložbo. Omejitev
skupne vrednosti kreditov iz prejšnjega stavka ne velja v primeru kreditiranja naložbe
v večstanovanjsko stavbo s štirimi ali več
stanovanji. Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma,
v primeru njegove kreditne nesposobnosti,
k odplačevanju lahko pristopi soplačnik, pod
pogojem, da je ta kreditno sposoben po oceni banke in zavarovalnice. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana
v skladu s pogoji poziva.
Upravičenec, ki je v okviru iste naložbe
za posamezen namen ali ukrep že prejel
kredit ali nepovratna sredstva na drugih razpisih, ki jih je izvajal ali jih izvaja Sklad, za
ta namen ali ukrep ne more pridobiti kredita
po tem pozivu.
Ne glede na prejšnji stavek je vlagatelj
v primeru, da na isti stanovanjski stavbi izvaja najmanj tri ukrepe, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud
po Javnem pozivu za nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 6SUBOB11, in če priznani stroški teh ukrepov
znašajo več kot 20.000 EUR, za izvedbo
istih ukrepov upravičen pridobiti tako kredit Eko sklada kot tudi nepovratno finančno spodbudo. Tudi vlagatelj, ki kandidira za
gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje Javnega poziva 4SUB-OB10 ali 6SUBOB11, je upravičen pridobiti tako kredit kot
tudi nepovratno finančno spodbudo.
V nobenem primeru pa skupen znesek
nepovratne finančne spodbude in kredita
ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za
pridobitev kredita na podlagi tega poziva so
vključena v namene iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje
zahtev niso predpisana.
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e) Finančni pogoji kreditiranja
Najvišji
posamični
kredit
znaša
20.000,00 EUR oziroma 40.000,00 EUR,
kot določa točka 3.c poziva, najnižji znesek
kredita pa 1.500,00 EUR. Najdaljša odplačilna doba za kredite znaša 10 let. Kreditojemalec kredit vrača v mesečnih anuitetah,
ki ne smejo biti nižje od 40,00 EUR in ne
višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora po odbitju odtegljajev
(upravno administrativne prepovedi, sodne
izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za
plačilo davkov in obveznih prispevkov za
socialno varnost. Pri obračunu anuitet se
bo uporabljal linearni način izračuna.
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in
vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena
banka (Banka Koper d.d., Koper, v nadaljevanju: banka) skladno s tarifnim pravilnikom
Sklada, in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 1,5% od vrednosti najetega
posojila oziroma najmanj 50,00 EUR in ne
več kot 150,00 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno
45,00 EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako
naslednje leto se strošek vodenja plača na
začetku leta za tekoče leto),
– za zavarovanje vračila kredita je zavarovalna premija odvisna od odplačilne dobe
kredita, in sicer:

0,39%

za odplačilno dobo

do 1 leta

0,48%

za odplačilno dobo

od 1 do < 2 let

0,66%

za odplačilno dobo

od 2 do < 3 let

0,95%

za odplačilno dobo

od 3 do < 4 let

1,26%

za odplačilno dobo

od 4 do < 5 let

1,44%

za odplačilno dobo

od 5 do < 6 let

1,48%

za odplačilno dobo

od 6 do < 7 let

1,53%

za odplačilno dobo

od 7 do < 8 let

1,59%

za odplačilno dobo

od 8 do < 9 let

1,67%

za odplačilno dobo

od 9 do 10 let.

Informativni izračun efektivne obrestne
mere (EOM) ob spremenljivih postavkah:
Višina
kredita
v EUR

Odplačilna
doba
v mesecih

Anuiteta v EUR

Strošek sklenitve
kreditne pogodbe
v EUR

Zav.premija v EUR

Stroški ob podpisu
pogodbe v EUR

EOM v%

2.000,00

12

169,16

50,00

9,74

59,74

13,18

4.000,00

36

115,88

60,00

39,63

99,63

6,73

20.000,00

120

190,80

150,00

382,37

532,37

3,79

Izračunana efektivna obrestna mera
(EOM) je informativne narave. Upoštevane
so naslednje predpostavke:
– da je kreditna pogodba sklenjena na
dan 1. 4. 2011 po na ta dan veljavni skupni obrestni meri 2,748% letno (3M EURIBOR365 + 1,5%),
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– da je uporabljena referenčna obrestna
mera 3M EURIBOR365 veljavna na dan 1. 4.
2011,
– da je odplačilna doba 12/36/120 mesecev glede na znesek kredita v tabeli,
– da je kredit izkoriščen na zadnji dan
v mesecu ter
– da je kredit prenesen v odplačilo naslednji dan.
V izračunu EOM so upoštevani stroški
sklenitve kreditne pogodbe, stroški zavarovanja in stroški vodenja kredita. Stroški ob
podpisu pogodbe so stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja, prišteje
pa se jim še sorazmerni delež stroškov vodenja za prvo leto odplačevanja kredita.
Izračun se spremeni, če se spremenijo
postavke, ki so upoštevane v informativni
tabeli. Efektivna obrestna mera je bila izračunana skladno z 22. in 23. členom Zakona
o potrošniških kreditih.
Druge storitve na željo kreditojemalca
banka obračuna v skladu s svojo tarifo.
Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne smejo presegati polovice
stroškov odobritve.
f) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela
opravljena skladno s pogoji poziva in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila
pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb
v prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva koriščenja do vračila kredita po
zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi
druga pravna sredstva. Sklad ima pravico
kadarkoli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo kredita, dodeljenega po tem pozivu.
4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Dokumentacijo za prijavo na poziv
z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko
skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo
po pošti. Dokumentacija z obrazci za vlogo
je na voljo tudi na spletni strani, www.ekosklad.si, v rubriki Pozivi.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi
(obrazec Vloga),
– predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala,
– za naložbo, ki se izvaja na oziroma
v obstoječi stavbi oziroma gre za objekt ali
stavbo v gradnji, mora biti vlogi priloženo
veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bil objekt zgrajen oziroma se gradi
skladno s predpisi o graditvi objektov.
– vsa potrebna dokazila in priloge.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za
posamezen tip naložbe.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na poziv od
dneva objave poziva v Uradnem listu RS
dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve
vseh sredstev, vendar najkasneje do 31. 1.
2012.
Kandidat vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.

6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 in
8/10), kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09) ne
določa drugače.
Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih
vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva
za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena
na predpisanem obrazcu.
Na osnovi popolne vloge bo Sklad odločil o vlagateljevi pravici do kredita.
Pritožba zoper odločbo Sklada ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor.
Kolikor se po izdaji odločbe Sklada
o dodelitvi pravice do kredita okoliščine,
ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, se lahko vlagatelj pred
iztekom roka za podpis kreditne pogodbe
s pisno izjavo, ki jo pošlje na Sklad, nepreklicno odpove pridobljeni pravici do kredita.
V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za
kredit za isto naložbo z novo vlogo v skladu
z določbami tega poziva.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do
kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za
ugotovitev kreditne sposobnosti glede na
zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok
odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami vlagatelj dostavi na naslov bančne
poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena v odločbi o dodelitvi kredita. Banka
v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva
morebitne dopolnitve v določenem roku.
Po preveritvi kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in pozove vlagatelja
k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva
banke, vendar ne kasneje kot 60 dni po
dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica
do kredita preneha.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe,
za namene, navedene v drugem odstavku
točke 3.c tega poziva, pa 12 mesecev od
datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Poraba kredita se lahko izvaja v enem
ali v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca
nakaže banka kreditna sredstva na TRR izbranega izvajalca naložbe na enega izmed
naslednjih možnih načinov:
1) celotni znesek kredita po predložitvi
dokazil o zaključku naložbe;
2) prvi del kredita v višini 40% odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh
po prejemu podpisane kreditne pogodbe,
preostalih 60% odobrenega zneska pa v 5
delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe.
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo
izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta
kreditojemalec in izvajalec, in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe.
Pri naložbah iz namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca
odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni
list o ravnanju z odpadki). Pri naložbah iz
namena 1.K in pri ukrepu 1.J, razdelek 2,
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mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ. Prav tako
mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje pri ukrepu 1.B, razdelek 2, in 1.E,
razdelek 4, kolikor gre za vgradnjo toplotne
črpalke po sistemu voda – voda. Pri ukrepu
1.B, razdelek 1, pa mora predložiti potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK ali drugo
ustrezno potrdilo, kolikor je sistem izdelan
v samogradnji.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita uskladi s predloženimi računi.
Banka za vsak izplačani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne) obresti.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko
kreditojemalec med izvajanjem naložbe
pisno zaprosi Sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Sklad lahko dopusti take
spremembe, vendar v okviru odobrenega
namena naložbe in zneska kredita.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude
ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Sklad, ki
v primeru upravičenih razlogov izda pisno
soglasje k zamenjavi. Kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po sklenitvi
kreditne pogodbe in je nova predračunska vrednost upravičenih stroškov nižja, se
ustrezno nižji znesek kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi.
Kreditojemalec lahko pred potekom roka
za zaključek naložbe pisno zaprosi Sklad
za podaljšanje tega roka. Sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ
6 mesecev. Sklad sproti obvešča banko
o izdanih soglasjih in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec je odgovoren
za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede
na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter
sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim
in novim izvajalcem.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred
potekom roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila o zaključku naložbe,
ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka.
Če kreditojemalec pravočasno ne predloži
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno
ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo
naložbe, pravica do neizkoriščenega dela
odobrenega zneska kredita zapade, hkrati
pa lahko Sklad zaradi nenamenske porabe
sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od koriščenja sredstev in s stroški izterjave.
Banka prenese kredit v odplačilo prvi
dan v naslednjem mesecu po zaključenem
koriščenju kredita in posebej obračuna
kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih
je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu
obvestila banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita v odplačilo
banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka
posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične
banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem
računu.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 176/2011
Ob-2394/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
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javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 252/7, neplodno, v izmeri 37 m2,
vpisano v zk vl. št. 1, k.o. Cetore, in parc.
št. 252/10, neplodno, v izmeri 78 m2, vpisano v zk vl. št. 1, k.o. Cetore. Zemljišči sta
opredeljeni kot I. kmetijsko zemljišče. Izklicna cena je 15,00 EUR/m2, kar skupaj znaša
1.725,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti, na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do
22. 4. 2011, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka,
z navedbo »Javna preveritev cene na trgu
za kmetijska zemljišča, pod zap.št. 1– Ne
odpiraj.«
Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji
ponujeni ceni.
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem
na št. 77-04/2011 za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje cene, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se
obvezuje, da bo v roku 8 dni po odpiranju
ponudb, objavil ponudbo za prodajo zemljišča na pristojni Upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme nobene
ponudbe, ni zavezan prodati zemljišča po
izhodiščni ceni.
V primeru, da bo ponudnik najvišje cene
izbran kot predkupni upravičenec v skladu
s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek
varščine vštel v kupnino za zemljišče.
V primeru, da ponudnik najvišje cene ne
bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po prejetem zapisniku Upravne enote
o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru,
da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, se mu vplačani
znesek varščine ne bo vrnil.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 22. 4. 2011, ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru
(tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-2406/11
V skladu s 43. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ter
11. členom Pravilnika o volitvah v skupščino
zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., uprava Vzajemne razpisuje
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volitve
v skupščino zastopnikov članov
Vzajemne, d.v.z.
Splošno
Za dan razpisa splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljnjem
besedilu: volitve), s katerim začnejo teči roki
za volilna opravila, se šteje petek, 8. april
2011.
Vsi člani Vzajemne so glede na starost
razporejeni v pet starostnih razredov, in sicer:
I. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni
od vključno 18. 7. 1976 in mlajši (starost od
15 do 34 let);
II. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 3. 1. 1965 do vključno 17. 7.
1976 (starost od 34 do 46 let);
III. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 4. 6. 1954 do vključno 2. 1.
1965 (starost od 46 do 56 let);
IV. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 24. 10. 1941 do vključno 3. 6.
1954 (starost od 56 do 69 let);
V. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni do vključno 23. 10. 1941 in starejši (starost nad 69 let).
V vsakem starostnem razredu se izvoli
devet zastopnikov članov Vzajemne (v nadaljevanju zastopniki) ter po 2 nadomestna
zastopnika članov Vzajemne (v nadaljevanju nadomestni zastopnik) za vsakega zastopnika. Skupaj se torej v skupščino izvoli
45 zastopnikov ter 90 nadomestnih zastopnikov.
Kdo ima pravico voliti in biti izvoljen
Pravico voliti (aktivna volilna pravica)
imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 31. 3. 2011 člani Vzajemne.
Člani Vzajemne so vsi, ki imajo z Vzajemno
sklenjeno zavarovalno pogodbo, katere čas
trajanja je eno leto ali več. Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo pravico voliti
zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je
podlaga za članstvo.
Pravico biti izvoljeni v skupščino (pasivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 31. 3.
2011 člani Vzajemne že najmanj eno leto.
Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo
pravico biti izvoljeni zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo,
če so zavarovanci po opredeljeni pogodbi
najmanj eno leto. Če članu po opredeljenem
datumu preneha članstvo, izgubi pasivno
volilno pravico.
Pasivne volilne pravice nimajo zaposleni v Vzajemni, člani organov vodenja in
nadzora v Vzajemni, člani organov vodenja
in nadzora ter zaposleni v zavarovalnici, ki
opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni
vrsti kot Vzajemna, in člani organov vodenja
in nadzora v odvisni oziroma obvladujoči
družbi Vzajemne.
Aktivno in pasivno volilno pravico kakor
tudi podajanje podpore k volilnemu predlogu uresničuje član Vzajemne samo znotraj
svojega starostnega razreda.
Postopek kandidiranja
Pogoj za veljavnost kandidature za zastopnika je predložitev volilnega predloga.
K volilnemu predlogu člani Vzajemne lahko
dajejo podporo – vsak član Vzajemne lahko poda podporo k samo enemu volilnemu predlogu.
Kot veljaven se šteje volilni predlog, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je pravočasen: predložen mora biti
najkasneje do vključno 5. 5. 2011, in sicer
na vložišče na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Mala ulica 5, 1000
Ljubljana. V primeru osebne dostave volilnega predloga so uradne ure na vložišču Vzajemne, d.v.z., v ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 14. ure, v sredo od 8. do 14.30,
v petek od 8. do 13. ure;
2. je pripravljen na obrazcu »Volilni predlog«, ki je objavljen na spletni strani
družbe, www.vzajemna.si.;
3. kandidat/i mora/jo biti predlagan/i
s strani enega ali več članov Vzajemne istega starostnega razreda kot je kandidat/i;
4. predlagani kandidat/i mora/jo imeti pasivno volilno pravico;
5. vsebovati mora navedbo najmanj enega do skupaj največ sedemindvajset kandidatov;
6. vsebovati mora priimek in ime, rojstne
podatke ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlagatelja in podpornih
članov;
7. vsebovati morajo priimek in ime, rojstne podatke, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča ter navedbo izobrazbe predlaganega/ih kandidata/ov;
8. vsebovati morajo pisno izjavo predlaganega/ih kandidata/ov o soglasju h kandidaturi.
Če je za istega/iste kandidata/e že predloženo njegovo/njihovo soglasje k drugemu
volilnemu predlogu, le-tega ni potrebno ponovno predložiti.
Največje število kandidatov posameznega starostnega razreda, ki so uvrščeni
na glasovnico posameznega starostnega
razreda, je štiriinpetdeset. Morebitni presežek kandidatov v posameznem starostnem
razredu bo volilna komisija izločila, in sicer
na naslednji način:
1. izločeni bodo kandidati z najnižjo podporo. Podpora se meri s seštevkom podanih podpor, ki jih je prejel kandidat s strani
člana;
2. če z uporabo predhodno opredeljenega kriterija ne bo mogoče ustrezno znižati števila kandidatov, se bo med kandidati,
ki bodo imeli enak obseg podpore, izvedel
žreb.
Vsi kandidati, ki bodo s strani volilne
komisije potrjeni, bodo predstavljeni na spletnih straneh Vzajemne, po posameznih starostnih razredih.
Če bo v posameznem ali vseh starostnih
razredih predlagano manj kot sedemindvajset kandidatov, se bo rok za predložitev
volilnih predlogov podaljšal, kar bo ustrezno
javno objavljeno.
Gradivo za glasovanje
Vsak član Vzajemne po pošti, in sicer na
zadnji znani naslov člana, prejme dokumente (zlasti navodilo za glasovanje, glasovnico,
povratno kuverto, ….), ki jih potrebuje za
izvedbo glasovanja.
Veljavno se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži oziroma označi najmanj enega do največ sedemindvajset oseb – kandidatov. Vsak član Vzajemne ima pravico
glasovati samo enkrat – enkrat oddati svoj
glas.
Način glasovanja
Člani Vzajemne lahko glasujejo v okviru
rednega ali predčasnega glasovanja. Član
Vzajemne ne more pooblastiti druge osebe,
da glasuje zanj, niti ne more na drugo osebo
prenesti aktivne volilne pravice.
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Predčasno glasovanje
1. Glasovanje po internetu: Glasovanje
po internetu se izvaja preko spletne strani Vzajemne, www.vzajemna.si, in traja od
vključno 23. 5. 2011 do vključno 1. 6. 2011,
in sicer od 00. ure do 24. ure vsakega dne.
2. Glasovanje po pošti: Član Vzajemne
po pošti glasuje tako, da izpolni glasovnico,
ter jo v zaprti povratni kuverti pošlje na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. Glasovnice
se lahko odda tudi z osebno vročitvijo na
vložišče Vzajemne. Glasovnice, prejete po
faksu, so neveljavne. Glasovanje po pošti
traja od 23. 5. 2011 do vključno 1. 6. 2011.
Za pravočasno prejete se štejejo tiste glasovnice, ki so na opredeljeni naslov predložene (prejete) najkasneje zadnji
dan roka, to je do vključno 1. 6. 2011. Glasovnice, prejete po opredeljenem roku, ne
glede na to, kdaj so poslane, se štejejo za
neveljavne.
3. Glasovanje na mobilnem volišču:
V primeru, ko je na posameznem kraju (poslovni prostori gospodarskih družb, pravnih
oseb civilnega prava (domovi za ostarele,
zavodi), ipd.) mogoče zagotoviti glasovanje
več kot 500 članov Vzajemne, se na podlagi
posredovanega zahtevka izvede glasovanje
na mobilnem volišču. Glasovanje na mobilnih voliščih traja od 26. 5. 2011 do 1. 6.
2011, in sicer vsak dan od 9. do 17. ure.
Zahtevek za glasovanje na mobilnem
volišču se mora volilni komisiji Vzajemne predložiti najkasneje do vključno 18. 5.
2011. Pisni zahtevek lahko vloži pooblaščeni predstavnik vsaj 500 članov. Zahtevku
morajo biti priloženi podatki o številu članov,
lokaciji, kjer naj se izvede mobilno glasovanje, ter datumu izvedbe glasovanja. Volilna
komisija najkasneje dva delovna dneva pred
dnem začetka mobilnega glasovanja pisno
odgovori na posamezni zahtevek za izvedbo mobilnega glasovanja, in sicer tako, da
zahtevek potrdi in določi čas in kraj izvedbe
mobilnega glasovanja, ali zahtevek kot neustrezen zavrne.
Z upoštevanjem razpoložljivosti mobilnih
volišč se bo glasovanje na mobilnem volišču
lahko izvedlo tudi v primeru, če bo to zahtevalo manj kot 500 in več kot 100 članov
Vzajemne.
Redno glasovanje
Glasovanje se bo izvajalo na voliščih,
ki bodo na vseh poslovalnicah Vzajemne
(Centrala in sedeži poslovnih enot, izpostave in zastopstva), in sicer:
– Centrala Vzajemne, Vošnjakova 2,
Ljubljana;
Sedeži Poslovnih enot:
– Poslovna enota Celje, Ljubljanska
cesta 18 d, Celje;
– Poslovna enota Koper, Pristaniška 14,
Koper;
– Poslovna enota Kranj, Koroška cesta 1,
Kranj;
– Poslovna enota Ljubljana, Mala ulica 3,
Ljubljana;
– Poslovna enota Maribor, Gosposka 8
– 10, Maribor;
– Poslovna enota Murska Sobota, Slovenska ulica 48, Murska Sobota;
– Poslovna enota Nova Gorica, Cankarjeva 12, Nova Gorica;
– Poslovna enota Novo mesto, Trdinova
4, Novo mesto;
– Poslovna enota Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 2, Ravne na Koroškem;

Izpostave:
– Poslovalnica Gregorčičeva, Gregorčičeva 5a, Celje;
– Poslovalnica Šmarje pri Jelšah, Obrtniška 2, Šmarje pri Jelšah;
– Poslovalnica Žalec, Ulica talcev 1, Žalec;
– Poslovalnica Sežana, Partizanska
cesta 66/d, Sežana;
– Poslovalnica Cerknica, Partizanska
cesta 2a, Cerknica;
– Poslovalnica Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 25a, Ilirska Bistrica;
– Poslovalnica Piran, Obala 114, Lucija,
Portorož;
– Poslovalnica Zlato Polje, Zlato polje
2, Kranj;
– Poslovalnica Škofja Loka, Kapucinski
trg 8, Škofja Loka;
– Poslovalnica Jesenice, Cesta Cirila
Tavčarja 3/b, Jesenice;
– Poslovalnica Vošnjakova, Vošnjakova
ulica 2, Ljubljana;
– Poslovalnica Litija, Valvazorjev trg 25,
Litija;
– Poslovalnica Grosuplje, Kolodvorska
cesta 4, Grosuplje;
– Poslovalnica Kamnik, Ljubljanska
cesta 1, Kamnik;
– Poslovalnica Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika;
– Poslovalnica City, Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor;
– Poslovalnica Ormož, Ptujska 25, Ormož;
– Poslovalnica Lenart, Kraigherjeva 19/b,
Lenart v Slovenskih goricah;
– Poslovalnica Gornja Radgona, Partizanska cesta 20, Gornja Radgona;
– Poslovalnica Lendava, Kranjčeva
ulica 4, Lendava;
– Poslovalnica Ajdovščina, Goriška
cesta 23/b, Ajdovščina;
– Poslovalnica Tolmin, Trg Maršala Tita
8, Tolmin;
– Poslovalnica Novo mesto 2, Prešernov
trg 5, Novo mesto;
– Poslovalnica Črnomelj, Zadružna
cesta 33, Črnomelj;
– Poslovalnica Brežice, Černelčeva 3/a,
Brežice;
– Poslovalnica Sevnica, Naselje heroja
Maroka 29, Sevnica;
– Poslovalnica Ribnica, Majnikova 1,
Ribnica;
– Poslovalnica Mozirje, Šmihelska 2,
Mozirje;
Zastopstva:
– Zastopstvo Postojna, Prečna ulica 2,
Postojna;
– Zastopstvo Radovljica, Kranjska
cesta 2, Radovljica;
– Zastopstvo Trbovlje, Mestni trg 5a, Trbovlje;
– Zastopstvo Domžale, Ljubljanska
cesta 72, Domžale;
– Zastopstvo Idrija, Kosovelova ulica 8,
Idrija;
– Zastopstvo Slovenska Bistrica, Partizanska 21, Slovenska Bistrica;
– Zastopstvo Ptuj, Trstenjakova 5, Ptuj;
– Zastopstvo Krško, Bohoričeva 9, Krško;
– Zastopstvo Kočevje, Ljubljanska 25,
Kočevje;
– Zastopstvo Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec;
– Zastopstvo Velenje, Trg mladosti 6,
Velenje.
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Volišča bodo odprta v sredo, 8. 6. 2011,
na Centrali in sedežih poslovnih enot od 9.
do 18. ure, na izpostavah in zastopstvih pa
od 9. do 17. ure.
Član Vzajemne lahko glasuje na kateremkoli volišču. Član Vzajemne naj ima
s seboj osebni dokument (osebno izkaznico,
potni list ali vozniško dovoljenje) ki izkazuje
njegovo identiteto.
Na volišču so lahko prisotni tudi kandidati
in opazovalci, člani Vzajemne, in sicer največ eden iz vsakega starostnega razreda.
Kandidati in opazovalci, ki bi želeli biti prisotni na posameznem volišču, morajo predložiti pisno prošnjo na vložišče Vzajemne (naslovljeno za »Volilno komisijo«) najkasneje
do vključno 2. 6. 2011.
Volilna komisija
Volilni komisija ima sedem članov, in sicer: Mojca Cvetko, Igor Ilijaš, Jože Benec,
Ana Bilbija, Marija Rous, Mirko Miklavčič in
Dušan Kidrič. Izid volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, ki ga bo razglasila
volilna komisija, bo objavljen na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.
Dokumenti in informacije v zvezi z volitvami
Pravilnik o volitvah, ki podrobneje določa volitve v skupščino zastopnikov članov
Vzajemne, ter drugi dokumenti in obrazci,
ki se jih uporablja v volilnem postopku, so
na vpogled članom Vzajemne na sedežu
Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljub
ljana, v tajništvu uprave, ter na sedežih poslovnih enot Vzajemne, v tajništvu direktorja, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ter na
spletni strani družbe, www.vzajemna.si., in
sicer z upoštevanjem rokovnika posameznih
volilnih opravil.
Kakršnekoli spremembe glede datumov
izvedbe posameznih volilnih opravil, do katerih bi prišlo zaradi določenih zunanjih okoliščin, bodo pravočasno sporočene članom
Vzajemne, in sicer z objavo na spletni strani
družbe, www.vzajemna.si.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d.v.z.
uprava družbe
Št. 206/02-11
Ob-2391/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Arze1 b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09,
49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih
mest v Občini Piran za leto 2011, ki so
v upravljanju Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Portorožu:
a) Prodajna mesta na mini tržnici pred
vhodom na plažo v Portorožu (za čas od
15. 4. 2011 do 30. 10. 2011)
– prodaja spominkov, bižuterije ali nakita – 2 mesti,
– prodaja izdelkov iz kristala, keramike in
porcelana – 1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 4.000,00 EUR + DDV.
II. Začasna prodajna mesta v Piranu:
a) Prodajna mesta na Punti pred cerkvijo v Piranu (za čas od 1. 5. 2011 do 19. 9.
2011)
– prodaja umetniških slik ali drugih umetnin – 1 mesto,
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– prodaja spominkov, bižuterije ali nakita – 2 mesti.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV.
Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi
več ponudnikov, kot je razpisanih prodajnih mest, se bo po sistemu »kdo da več«
izbralo potrebno število ponudnikov. Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji
bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo
najemnino.
Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo izbiralo po višini najemnine po
posamezni namembnosti. V primeru enake
ponujene cene za isto dejavnost bo o izbranem ponudniku odločal žreb. Kolikor se
stojnica za določeno namembnost ne bo oddala, se bo stojnica oddala naslednji najvišji
ponudbi v okviru drugih razpisanih namembnosti na lokaciji.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti
točno lokacijo za katero se poteguje, namembnost in ponujeno ceno! Oddaja stojnic
v sklopu ni možna – za eno prodajno mesto
je potrebno določiti samo eno ceno. Ponudbe, ki bodo vsebovale ceno za sklop stojnic
(več stojnic hkrati), bo komisija za odpiranje
ponudb izločila.
Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi
najvišje ponujene cene – ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral prodajno
mesto za svojo dejavnost.
Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb do Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu
ne bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Najemnina za prodajno mesto se poravna 50% ob podpisu pogodbe ter 50%
najkasneje do 15. julija 2011. Ponudnikom,
ki nudijo takojšnje plačilo najemnine in leto poravnajo ob podpisu pogodbe, nudimo
3% popust.
Ponudniki so dolžni ob podpisu pogodbe vplačati 420,00 EUR varščine za uporabo stojnice, katera se jim ob koncu sezone
ob predaji brezhibnih stojnic vrne. V primeru
poškodovanja stojnic se varščina za stojnice
ne vrača.
Izbrane ponudnike bremeni tudi sorazmerni strošek izvedbe razpisa.
Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila:
1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti:
– samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega
dela;
– gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
2. lokacija prodaje ter opis izdelkov, ki se
bodo prodajali na prodajnem mestu;
3. dokazilo o plačilu 700 EUR varščine
za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran,
transakcijski rač., št. 10100-0032414679, pri
Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni
ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »II. – prodajna mesta za leto
2011 – Ne odpiraj«.
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Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran prispele
najkasneje do 18. 4. 2011 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb se bo opravilo 18. 4. 2011
ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Komisija bo
najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za
oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse
ponudnike obvestila o izbiri.
Morebitnim neizbranim ponudnikom se
varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh
po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v prvo najemnino.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo
izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbranega ponudnika bomo z obvestilom
o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu
prvega obroka najemnine v roku 2 dni po
prejemu obvestila oziroma če ga ni možno
vročiti – od dneva izbire.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na
spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o., www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in
15. uro, na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai)
ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Ob-2395/11
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče
na lokaciji Kranj – Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2 s parc. št. 791/6 (travnik
površine 2.917 m2), parc. št. 23/1 (parkirišče
– odprto skladišče površine 1.904 m2), parc.
št. 14/3 (odprto skladišče površine 1.565 m2)
in parc. št. 17/6 (pot površine 255 m2), vse
k.o. Primskovo. Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19,
Marina.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.400.000,00 EUR.
2. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13
– poslovna stavba »A«, na naslovu Kranj –
Primskovo, Mirka Vadnova 13, s poslovnimi
prostori površine skupaj 1.501,84 m2 in zakloniščem površine 99,79 m2, s pripadajočim
zemljiščem - stavbiščem s parc. št. 38/2 (površine 560,00 m2) v celoti in delom zemljišča-dvorišča s parc. št. 31/3, v deležu 1/3 od
celote (dvorišča površine 1.239,33 m2), vse
k.o. Primskovo. Stavba s poslovnimi prostori, z identifikacijsko številko stavbe 218-1
je bila zgrajena leta 1977 in bila delno obnovljena leta 2005; poslovno prostori so se
uporabljali za pisarniško dejavnost. Izbrani
kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta (elektrika, ogrevanje,

voda ...), ki je sedaj skupna z drugim objektom (stavba B).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19,
Marina.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnin je
950.000,00 EUR.
3. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 –
poslovni-pisarniški prostori skupne površine
243,05 m2, v 2. nadstropju in dve pripadajoči
parkirni mesti v kleti objekta, na naslovu
Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2.
nadstropju so vpisani v zemljiški knjigi kot
samostojini etažni del stavbe z identifikacijsko številko 2304-582-84 v zk podvložku
št. 2733/83, k.o. Nova Gorica, in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81 vpisano v zk podvložku št. 2733/80, k.o. Nova
Gorica, ter drugo parkirno mesto z oznako 2304-582-82, vpisano v zk podvložku
2733/81, k.o. Nova Gorica. Objekt v katerem
se nahajajo predmetni poslovni prostori in
parkirna mesta je zgrajen leta 1995.
Navedene nepremičnine so zasedene
oziroma oddane v najem najemniku – zato
se izbranega kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe
najemno razmerje kot nov najemodajalec
namesto Telekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice najemodajalca,
ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne
pogodbe.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/333-57-36,
Damjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 271.000,00 EUR.
4. Počitniški dom Savudrija, Odmarališka b.b. – počitniški dom tlorisne površine 276 m2, ki leži na zemljišču (stavbišču)
s parc. št. 486 (površine 276 m2), k.o. Umag;
ob objektu je funkcionalno zemljišče (dvorišče) s parc. št. 487 (površine 931 m2), k.o.
Umag; obe parceli sta vpisani zk vložku
št. 608, k.o. Umag, pri Okrajnem sodišču
v Bujah. Objekt je zgrajen leta 1975; je masivne pritlične gradnje, ki je delno vkopan
in obsega osrednji del, devet apartmajev in
delno klet pod osrednjim delom. V objektu je
skupno na razpolago 35 ležišč. Objekt nekaj
let ni bil v uporabi. Objekt ima električno in
vodovodno napeljavo; kanalizacija je speljana v javni kanalizacijski vod.
Telekom Slovenije, d.d. je lastnik navedenih nepremičnin, vendar nepremičnine
zemljiškoknjižno še niso dokončno urejene – v teku je postopek pridobitve pravnomočnosti sklepa o vpisu lastninske pravice.
V primeru prodaje nepremičnin (izbranemu
kupcu) se Telekom Slovenije, d.d. v kupoprodajni pogodbi zaveže, da bo na svoje
stroške poskrbel za dokončni in pravnomočni vpis lastninske pravice na Telekom
Slovenije.
Ogled nepremičnine je možen med 6. 4.
2011 in 10. 5. 2011, po predhodni najavi vsaj
en dan prej, na tel. 00 385/98-98-12-560,
Ivan.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnin
je 366.300,00 EUR. Fiksna prodajna cena
opreme je 3.900,00 EUR + DDV.
5. Hotelski kompleks Tisa, Hočko Pohorje – nepremičnine v hotelskem kompleksu
Tisa se prodajo skupaj kot celota in v naravi predstavljajo objekt – hotel Tisa, na
naslovu Hočko Pohorje 40, 2208 Pohorje,
s pripadajočimi zemljišči s parcelnimi šte-
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vilkami 412/5, 412/4 in 412/2, vse pripisane
zk vložku št. 94, k.o. Hočko Pohorje. Podatki
o nepremičninah:
– objekt – hotel Tisa, poslovne površine, v izmeri 2.042,22 m2, brez prostora
Telekomove telefonske centrale, v izmeri
15,99 m2 (skupna površina vseh prostorov
objekta 2.058,21 m2), kar predstavlja delež
9.921/10000 od celotne nepremičnine, na
parc. št. 412/5;
– zemljišče (poslovna stavba – stavbišče, dvorišče – parkirišče), parcelna številka 412/5, skupne površine 4.027,00 m2,
se proda v deležu 9.921/10.000, od celote;
– zemljišče (park – igrišča, travnik, pašnik, gozd) površine 11.043,00 m2 s parcelno številko 412/4, se proda v celoti;
– zemljišče (pot – cesta, dostop do hotela) površine 822,00 m2 s parcelno številko
412/2, se proda v deležu 9.921/10.000, od
celote.
Osrednji nastanitveni objekt je etažnosti
K+P+5. Hotel ima skupno kapaciteto 31 enot
(65 osnovnih ležišč + 26 dodatnih ležišč).
V nivoju kleti je na južni strani letna terasa in
na vzhodni strani zelena terasa z otroškimi
igrali in prostorom za piknike. V kleti objekta
so prostori za smučarsko opremo, prostori za fitnes, savna, večnamenski družabni
prostor in shrambe ter tehnični prostori za
osebje in kuhinjo. V pritličju je recepcija,
dnevni bar, restavracija, kuhinja ter pomožni
prostori in sanitarije za goste. V nadstropjih
so sobe in apartmaji. Glavni objekt ima notranje stopnišče in dvigalo. Hotel ima vso
komunalno infrastrukturo (električno napeljavo, telefonsko-internetno napeljavo, vodovod, lasten sistem ogrevanja na plin ter
sistem kanalizacije za meteorne in fekalne
vode, ki so speljane v lastno čistilno napravo). Parkiranje je zagotovljeno ob dovozni
cesti (dvorišču), neposredno pred hotelom.
Osnovni objekt je bil zgrajen leta 1957 kot
počitniško rekreativni objekt za zaposlene
ptt podjetij; kasneje je bi bil objekt večkrat
parcialno obnovljen, celovito je hotel adaptiran in obnovljen v letih 2003–2006.
Prodajalec in kupec bosta v kupoprodajni pogodbi posebej dogovorila služnostno
pravico v korist Telekom Slovenije d.d., kot
služnostnega upravičenca za dostop do telekomunikacijskega omrežja in naprav za
potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora, za dobo funkcioniranja tk omrežja in
naprav, na zemljišču s parc. številko 412/4.
Prodaja nepremičnin je vezana na prevzem 6 Telekomovih zaposlenih hotela Tisa
– za kar prodajalec in kupec skleneta posebno pogodbo o prevzemu zaposlenih, ki
bo podpisana hkrati s kupoprodajno pogodbo za nepremičnine.
Skupaj z nepremičninami se proda vsa
pripadajoča oprema (osnovna sredstva in
drobni inventar).
* V občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica je opredeljena raba
prodajanih parcel – zemljišč na naslednji
način:
– parc. št. 412/5 – delno kot stavbno
zemljišče na območju razpršene gradnje in
poselitve (cca. 966 m2), delno pa kot drugo kmetijsko zemljišče (cca. 3.061 m2); –
parc. št. 412/4 – delno kot najboljše kmetijsko zemljišče (cca. 6.097 m2) del pa kot
drugo kmetijsko zemljišče (cca.4.946 m2);
parc. št. 412/2 – v celoti kot gozdno zemljišče (površina 822 m2).
Glede na opredelitev namenske rabe zemljišč (parcel, ki so predmet prodaje) v ob-

činskem prostorskme načrtu Občine Hoče
- Slivnica, ki so večinsko-pretežno opredeljena kot „kmetijska zemljišča“, je pri izvedbi
postopka prodaje predmetnih nepremičnin
in dokončni izbiri kupca potrebno upoštevati
tudi določila Zakona o kmetijskih zemljiščih
(ZKZ-UPB 1, Uradni list RS, št. 55/03). Ponudniki bodo obveščeni, kdaj bo na oglasni
deski Upravne enote Maribor in na enotnem
državnem portalu E-uprave objavljena ponudba prodaje predmetnih nepremičnin po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB 1,
Uradni list RS, št. 55/03).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/234-17-36,
Andreja.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnin
skupaj znaša 2.240.000,00 EUR. Fiksna
prodajna cena opreme je 160.000,00 EUR
+ DDV.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah, na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne
odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 10. 5. 2011.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 10. 05. 2011, do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo;
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne cene;
– navesti popolne podatke o številki tekočega – transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa);
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od
3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list;
– posebej dodatno izjaviti, da je seznanjen z obvezo prevzema najemnega razmerja in da bo po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe vstopil v najemno razmerje kot nov
najemodajalec, namesto Telekom Slovenije
d.d. ter bo prevzel obveznosti in pravice
iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v
objavi navedeno pod zap. št. 3);
– ponudnik mora v ponudbi izrecno izjaviti, da je seznanjen z obvezo prevzema
šestih Telekomovih zaposlenih v hotelu Tisa
in da sprejema vse pogoje, ki izhajajo iz pogodbe o prevzemu zaposlenih, ki jo bosta
prodajalec in kupec sklenila istočasno ob
podpisu kupoprodajne pogodbe za nepremičnino (v objavi navedeno pod zap. št. 5);
– posebej dodatno izjaviti, da soglaša
z nakupom opreme po dodatno navedeni
fiksni prodajni ceni za opremo, ki se prodaja
skupaj z nepremičninami (v objavi navedeno
pod zap. št. 4 in pod. zap. št. 5).
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Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru za nepremičnine od zap. 1 do zap. 4 (razen za nepremičnine pod zap. št. 5) obveščeni pisno, najpozneje do 30. 6. 2011. Uspeli ponudnik mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po
prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa
– v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma kupca za posamezno nepremičnino,
v objavi navedene od zap. št. 1 do vključno
zap. št. 4, bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Pri postopku izbire in dokončni določitvi
kupca za nepremičnine pod zap. št. 5 (hotelski kompleks Tisa) bodo upoštevana tudi zakonska določila, ki predpisujejo postopek in
način za prodajo kmetijskih zemljišč (Zakon
o kmetijskih zemljiščih, ZKZ-UPB 1, Uradni
list RS, št. 55/03).
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od
9. do 15. ure.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 350-263/2009/11
Ob-2400/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, 1501 Ljub
ljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) vabi zainteresirane ponudnike k oddaji informativnih ponudb za najem poslovnih prostorov za namen izvajanja
učnega procesa ter zagotavljanja prehrane
na območju Mestne občine Ljubljana:
– pet učilnic (cca 400 m2) s spremljajočimi komunikacijskimi površinami (hodniki
in predprostori), pomožnimi prostori (prostori
za sanitarije, čajna kuhinja, prostor za čistila
– cca 60 m2), tremi kabineti za predavatelje
(cca 45 m2), skladiščni prostor (cca 30 m2),
TK prostor (cca 20 m2). Vsaka učilnica mora
imeti prostora za najmanj 25 slušateljev,
– 15 parkirnih mest,
– kuhinjo s spremljajočimi prostori ter
delilnico hrane in jedilnico, v skupni površini
cca 700 m2,
– prostor za izvedbo večjih prireditev (do
220 m2),
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Informativne ponudbe morajo prispeti na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Urad za logistiko, Štefanova 2, 1501 Ljub
ljana, najkasneje do ponedeljka, 18. 4. 2011,
do 14. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 724

Ob-2339/11

Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slove
nije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja zemljišča.
b) Kraj: Kočevje/ JATA Emona d.o.o.,
Roška cesta 19.
c) Vrsta nepremičnine: 1/3 delež parc.
št. 1393/5, 1393/4, 1393/3, 1393/1, 1396/2,
1936/1, vse k.o. Kočevje.
Izhodiščna cena je 11.818,00 EUR.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Zemljišče pod gradbenim delom silosov
za žita predstavlja idealni solastniški delež,
na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št.
SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Višina varščine:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit
Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku osem dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom,
tel. 01/589-73-26.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 21. 4. 2011, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
dela zemljišča v Kočevju – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
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b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub
ljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 2011 ob
9.15, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-2352/11
Na podlagi 105. člena, prvega odstavka 118. člena ter 123. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov (Uradni list
RS, št. 67/07) in Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list št. 106/07) vas
obveščamo, da je družba JADRAN d.d. Sežana dne 25. 3. 2011 na podlagi Pogodbe
o prodaji in nakupu delnic odsvojila 15 delnic izdajatelja KDD d.d., Tivolska 48, Ljub
ljana, z oznako KDD ter ima po pridobitvi
v lasti 11 delnic oziroma 2,115% izdajatelja
KDD d.d.
JADRAN d.d. Sežana
Št. 007-6/2011/6
Ob-2353/11
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) Ministrstvo
za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Antona Zupančiča, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicine, podpodročje medicine dela, prometa
in športa, z dnem 17. 3. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2355/11
Združenje skladateljev in avtorjev za
zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje SAZAS), Špruha 19, 1236 Trzin, ki
ga zastopa predsednik Upravnega odbora
Matjaž Zupan, na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP
– UPB-3), objavlja vabilo k pogajanjem
reprezentativnemu združenju ponudnikov
storitev IPTV (televizija preko internetnega
protokola) – uporabnikov avtorskih del iz
repertoarja Združenja SAZAS, za sklenitev
skupnega sporazuma o tarifi, pogojih uporabe avtorskih del, okoliščinah uporabe, rokih, načinu plačila in drugih pogojih skladno
s 157. členom Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah.
Prosimo, da zainteresirani priglasite
udeležbo k pogajanjem v roku 15 dni od
objave tega vabila, na naslov: Združenje
SAZAS, Špruha 19, Trzin, ali na e-naslov:
sazas@sazas.org.
Združenje SAZAS
Št. 11/0146
Ob-2341/11
Na podlagi 20. člena v zvezi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09,
100/09 in 49/10) in sklepa Občinskega sveta
Občine Markovci z dne 23. 2. 2011, Občina
Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje:

– parc. št. 95.S, k.o. (418) Zabovci, prip.
pri vl. št. 301, stavba, v izmeri 108 m2 in
– parc. št. 579, k.o. (418) Zabovci, prip.
pri vl. št. 301, njiva, v izmeri 1701 m2.
Parcela št. 95.S, k.o. Zabovci, leži v območju stavbnih zemljišč, prav tako zahodni
del parc. št. 579, k.o. Zabovci.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene.
V ceno nepremičnine ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki se kupuje
kot celota;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 7. 2011.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša
20.000,00 €.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Markovci, št. 01368-0100017763.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od izstavitve računa – plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
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do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 10. 5. 2011 do
12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnin
v k.o. Zabovci – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvede
javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno ceno.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si.
15. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Makovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta:
branko.kostanjevec@markovci.si.
Občina Markovci
Št. 6100-0003/2011-03101
Ob-2381/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, …, 4/10 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 51/10), Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …
34/10) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje programov
in projektov na področju kulture
v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2011
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem, javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino.

3.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in
drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki se
ukvarjajo z izdajo glasil oziroma z muzejsko
dejavnostjo, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju
občine, ne glede na sedež, če je program
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju izdajateljske dejavnosti
oziroma muzejske dejavnosti,
– imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo
na nobenem drugem razpisu Občine Ravne
na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih
kulturnih programov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša
2.044 € za sofinanciranje izdaje glasila ter
5.824 € za sofinanciranje muzejske dejavnosti.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru
med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska
odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev za
izvedbo programov, določenih v predmetu
tega poziva.
8. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega
programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh
po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za
spremljanje javnega poziva ter predlagala
županu višino sofinanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2011, na podlagi pisne izjave in
z dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
8. 4. 2011 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2011.
10. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od dneva
objave tega poziva do razdelitve sredstev.
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Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor
v predpisanem roku predlagatelj vloge ne
bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Javni poziv –
kultura – 2011« na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik
Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do
razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na
vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po
oddaji popolne vloge.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 6100-0002/2011-03101
Ob-2382/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, …, 4/10 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 51/10), Statuta Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …
34/10) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih
objektov v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2011
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem javno poziva lastnike oziroma
upravljavce kulturnih objektov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje
kulturnih objektov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu:
Javni in drugi zavodi ter druge pravne
osebe, ki imajo v lasti oziroma v upravljanju
objekte, ki se koristijo za javne namene in
so namenjeni izvajanju kulturnih dejavnosti,
ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
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– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene cilje za
kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen
izvajanju kulturnih dejavnosti.
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja javni interes.
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu
Občine Ravne na Koroškem.
– Izdelan je prikaz realnih predračunskih
stroškov za izvedbo vzdrževalnih del glede
na namen in cilje izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate.
– Priložena so dokazila o deleži zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo, druge
občine).
– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča izvajanje kulturnih prireditev
tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta ter zagotovitev vsaj 50% sredstev po predračunu za vzdrževanje objekta.
V primeru hkratno obravnavanih prispelih
ponudb se bodo sredstva razdelila glede na
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša
6.352 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj
realizirati najkasneje do 15. 12. 2011, na
podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi
programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne
8. 4. 2011 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2011.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve
razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno. Prispele vloge
do zadnjega v mesecu, bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje
v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem,
pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan, in na
spletnih straneh naročnika, www.ravne.si,
od dneva objave tega poziva do razdelitve
sredstev.
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11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor
v predpisanem roku predlagatelj vloge ne
bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Javni poziv
– kultura – vzdrževanje kulturnih objektov
– 2011« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik
Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si
Občina Ravne na Koroškem
Št. 478-00003/2010
Ob-2390/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanja razvoja malega
gospodarstva v Občini Metlika (Uradni list
RS, št. 66/05, 21/07, 64/07, 31/09 in 39/10)
in sklepov Občinskega sveta Občine Metlika
št. 478-00003/2010, z dne 25. 8. 2010 ter
št. 478-00006/2010, z dne 9. 12. 2010, objavljata Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, ki jo zastopa županja Renata Brunskole
ter javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.,
Cesta XV. brigade 4, Metlika, ki jo zastopa
direktorica Irena Flajnik Pezdirc
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč
za gradnjo poslovnih objektov
na območju obrtne cone »Pri Pildu«
v Metliki
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja zbiranja ponudb: Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02 kot prodajalec in organizator
zbiranja ponudb. Kot prodajalec nastopa
tudi javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.,
Cesta XV. brigade 4, Metlika.
2. Predmet prodaje: nezazidana stavbna zemljišča na območju obrtne cone »Pri
Pildu« v Metliki:
A. Del parc. št. 237/3, k.o. Metlika, ki bo
pridobil novo parc št. 237/9, zelenica, v izmeri 185 m2, vlož. št. 2693, k.o. Metlika;
Del parc. št. 236/4, k.o. Metlika, ki bo
pridobil novo parc. št. 236/22, njiva, v izmeri
1112 m2, vlož. št. 419, k.o. Metlika;
Del parc. št. 236/17, k.o. Metlika, ki bo
pridobil novo parc.št. 236/28, dvorišče, v izmeri 12 m2, vlož. št. 419, k.o. Metlika.
Nepremičnina vpisana v vlož. št. 2693,
k.o. Metlika je v lasti Občine Metlika, nepremičnini vpisani v vlož. št. 419, k.o. Metlika
pa v lasti Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.
Nahajajo se v območju poslovne cone
»Pri Pildu« v Metliki, po prostorsko ureditvenih pogojih Občine Metlika na poselitvenem
območju centralnih in proizvodnih dejavno-

sti. Nepremičnine se prodajajo kot celota.
Parcele so geodetsko odmerjene, elaborat
je vložen na geodetsko upravo, vendar odločba še ni izdana.
Izhodiščna cena za nepremičnine, ki
so predmet objave pod točko 2A znaša
27.838,60 EUR.
V ceno ni vključen 20% DDV, ki se obračuna na to vrednost in ga v celoti plača
kupec.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanja razvoja malega gospodarstva
v Občini Metlika, Občina Metlika izbranemu
kupcu subvencionira 50% izhodiščne cene
(brez DDV-ja), za kar se zmanjša ponujena kupnina s strani izbranega kupca. Subvencija se dodelil v skladu s shemo »de
minimis«.
B. Parc. št. 374/2, njiva, v izmeri 639 m2,
vlož. št. 281, k.o. Metlika, (oziroma pred parcelacijo del parc. št. 374, k.o. Metlika);
Parc. št. 392/2, njiva, v izmeri 2727 m2,
vlož. št. 2951, k.o. Metlika, (oziroma pred
parcelacijo del parc. št. 392, k.o. Metlika).
Nepremičnine so v lasti Občine Metlika.
Zemljišča se nahajajo v območju poslovne
cone »Pri Pildu« v Metliki, po prostorsko
ureditvenih pogojih Občine Metlika na poselitvenem območju centralnih in proizvodnih
dejavnosti. Zemljišča se prodajajo kot celota. Odločba o parcelaciji je že izdana.
Izhodiščna cena za nepremičnine, ki
so predmet objave pod točko 2B znaša
68.322,42 EUR.
V ceno ni vključen 20% DDV, ki se obračuna na to vrednost in ga plača kupec.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanja razvoja malega gospodarstva
v Občini Metlika, Občina Metlika izbranemu
kupcu subvencionira 50% izhodiščne cene
(brez DDV-ja), za kar se zmanjša ponujena kupnina s strani izbranega kupca. Subvencija se dodelil v skladu s shemo »de
minimis«.
3. Subvencija se dodeljuje po shemi »de
minimis«, kar pomeni:
– da se pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
za državno pomoč »de minimis« (Uradni list
EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10);
– da pomoči sheme »de minimis« dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za
nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de
minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR);
– do de minimis pomoči niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
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so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce
e. podjetja v težavah;
– da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega;
– če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči
ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči;
– da mora ponudnik podati pisno izjavo o:
1. že prejetih de minimis pomočeh,
vključno z navedbo pri katerih dajalcih in
v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju
še kandidiral za de minimis pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih.
4. Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se bo obračunal glede
na predloženi projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. V skladu
s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, bo
Občina Metlika izbranemu kupcu subvencionirala 50% komunalnega prispevka v upravnem postopku z odmerno odločbo.
Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti
za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: kupoprodajna
pogodba. Z najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka
za uveljavitev predkupne pravice. V primeru, da odločba o parcelaciji nepremičnin, ki
so predmet te objave, postane pravnomočna
po datumu izbire najugodnejšega ponudnika
oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice, pa najkasneje v roku 15 dni
po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji.
6. Ponudnik mora za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% ponujene
cene za odkup nepremičnin, ki se prodajajo.
Varščina mora biti nakazana na transakcijski
račun Občine Metlika pri Banki Slovenije,
številka 01273-0100016016. Varščina bo
neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti
v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana
pri plačilu kupnine.
7. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
8. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarske overitve podpisa na pogodbi, stroške vpisa v zemljiško knjigo ter davek na
dodano vrednost.
9. Ponudbo za nakup lahko dajo samostojni podjetniki posamezniki ter tiste pravne

osebe, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09) spadajo med mikro, majhna in srednja podjetja
v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev
poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest,
povezanih z investicijo.
Ponudbo lahko oddajo fizične osebe, ki
imajo državljanstvo Republike Slovenije in
pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, pod enakimi pogoji. Pogoj državljanstva fizične osebe oziroma sedeža
pravne osebe se ne uporablja, kolikor obstaja med državo prosilca in Republiko Slovenijo načelo reprocitete.
10. Kupec mora pričeti z gradnjo objekta
najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo,
ki se priključi na javno infrastrukturo. Če
kupec ne bi zgradil objekta in infrastrukture
v roku dveh let od pričetka gradnje in bi imel
namen prodati kupljeno zemljišče, si občina
pridržuje predkupno pravico in zemljišče odkupi pod istimi pogoji kot je bilo prodano.
Kolikor izbrani kupec v rokih navedenih
v prejšnjem odstavku ne bo pričel z gradnjo
objekta in ureditvijo komunalne infrastrukture oziroma kolikor ne bo izgradil objekta
in infrastrukture, bo moral Občini Metlika
plačati pogodbeno kazen v višini subvencije
dodeljene s strani Občine Metlika, to je 50%
izhodiščne cene brez DDV-ja, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe do dneva plačila.
Pogodbena kazen se zavaruje z vknjižbo
hipoteke v zemljiški knjigi, in sicer na nepremičninah, ki bodo predmet kupoprodajne
pogodbe.
11. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb;
– samostojni podjetniki morajo v ponudbi
navesti naslednje podatke: ime in priimek,
naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa;
– pravne osebe morajo navesti: naziv
in sedež, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa in navedbo
zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe in za katere vlagajo ponudbo;
– navesti ponujeno ceno – pri tem lahko
ponudnik navede le enako ali višjo ceno od
izklicne cene (brez DDv-ja);
– izjavo o upravičenosti do prejema subvencije v skladu s shemo »de minimis«;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– priložiti morajo dokazilo o plačani varščini ter številko transakcijskega računa in
naziv banke za vračilo varščine v primeru,
da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo;
– predstavitev investicije (prijavitelj navede kratek vsebinski opis investicije, vrsta
investicije, razlogi zanjo, cilji investicije, vrednost investicije, terminski plan, opis dejavnosti, ki se bo opravljala in število novo
zaposlenih za nedoločen čas);
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– izjavo, da soglaša, da se mu v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik,
omeji razpolaganje z lastninsko pravico na
nepremičninah, za katere bo podal ponudbo, in sicer do zaključka izgradnje poslovnega objekta oziroma za dobo 5 (pet) let od
dneva notarske overitve podpisa na kupoprodajni pogodbi;
– izjavo, da soglaša, da se v primeru, če
bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v zemljiški knjigi, pri nepremičninah za katere po
posredoval ponudbo, vknjiži hipoteka v korist prodajalca Občine Metlika, za zavarovanje pogodbene kazni, ki predstavlja višino
subvencije dodeljene s strani Občine Metlika, to je 50% izhodiščne cene brez DDV-ja,
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe do dneva
plačila in sicer do izteka obdobja 5 let od
dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe;
– izjavo, da pri nepremičninah, za katere
bo posredoval ponudbo, soglaša s podelitvijo služnostne pravice za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje, nadzor in obnovo
eventualnih infrastrukturnih objektov oziroma napeljav za potrebe poslovne cone »Pri
Pildu«, v korist Občine Metlika, kolikor bo
izbran kot najugodnejši ponudnik;
– izjavo o času veljavnosti ponudbe.
12. Ponudba mora veljati še najmanj
60 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe. V primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
14. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v predpisanem roku je
bistvena sestavina pravnega posla.
15. Zemljiškoknjižni prenos se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
16. Ponudba mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Metlika, http://www.metlika.si.
17. Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe
pošljejo ali oddajo osebno, v zaprti ovojnici,
na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Upoštevale se bodo zgolj ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
najkasneje do 28. 4. 2011, do 11. ure.
18. Pravočasno prispele ponudbe bo
odprla in pregledala Komisija za dodelitev
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,
imenovana s sklepom županje Občine Metlika št. 410-26/2011, z dne 21. 2. 2011. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 28. 4.
2011 ob 11.15, v sejni sobi Občine Metlika,
Mestni trg 24, Metlika.
19. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa
pravočasne a nepopolne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnike. Nepravočasne ponudbe komisija vrne
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ponudnikom neodprte. Ne glede na navedeno lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo,
ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo
dopolni do odpiranja ponudb.
20. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala naslednje kriterije:
– ponujena višina kupnine: 60%, kar pomeni, da bo najvišja ponujen cena prejela
12 točk, prva naslednja 6 točk in vsaka naslednja po 2 točki manj;
– rok dokončanja objekta, razviden iz
terminskega plana oziroma iz predstavitve
investicije: 30%, kar pomeni, da bo za najkrajši rok dokončanja ponudnik prejel 6 točk,
prvi naslednji 4 točke, ostali 1 točko;
– novo zaposleni za nedoločen čas po
dokončanju investicije: 10%, kar pomeni,
da bo ponudnik z največ zaposlitev prejel 2
točki, prvi naslednji 1 točko, ostali 0 točk.
V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
21. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Prodajalec lahko
ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
22. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
23. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini
Metlika, Mestni trg 24, Metlika, soba št. 23,
(kontaktna oseba: Jasna Brus Rožman, tel.
št. 07/363-74-01, elektronska pošta – jasna.brus@metlika.si in Martina Nemanič,
tel. 07/363-74-24, elektronska pošta – martina.nemanic@metlika.si.
Občina Metlika
Št. 2011-058
Ob-2443/11
Občina Vodice na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10),
69. člen Statuta Občine Vodice (Uradni list
RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo
Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05, in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98), in
Posamičnega programa prodaje za območje
ŠS 14/3-3 OPPN Polje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež: organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice. Upravljavec javnega zbiranja ponudb je Kompare Boštjan s.p., Selanov trg 4, 1210 Ljubljana – Šentvid.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so posamezne zazidljive parcele v zemljiško knjižnem vložku 181, k.o. Polje, ki
v prostorskem aktu nosijo naziv ŠS 13/3-3
Polje, za katere je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu –
OPPN Polje:
– Parcela 199/19, oznaka parcele P1
v izmeri 500,61 m2,
– Parcela 199/20, oznaka parcele P2
v izmeri 502,29 m2,
– Parcela 199/22, oznaka parcele P3
v izmeri 511,19 m2,
– Parcela 199/24, oznaka parcele P4
v izmeri 502,24 m2,
– Parcela 199/26, oznaka parcele P5
v izmeri 510,54 m2,
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– Parcela 19928/, oznaka parcele P6
v izmeri 501,08 m2,
– Parcela 199/21, oznaka parcele P 8v
izmeri 500,91 m2,
– Parcela 199/23, oznaka parcele P9
v izmeri 507,39 m2,
– Parcela 199/25, oznaka parcele P 10v
izmeri 503,50 m2,
– Parcela 199/27, oznaka parcele P11
v izmeri 518,46 m2,
– Parcela 199/29, oznaka parcele P12
v izmeri 524,50 m2,
– Parcela 199/31, oznaka parcele P13
v izmeri 511,21 m2.
3. Vrsta pravnega posla: Občina Vodice
v 2. členu navedene nepremičnine prodaja
po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Varščina: višina varščine je določena
na 10% ponujene cene. Ponudbi je potrebno
priložiti potrdilo o plačani varščini. Ponudba
brez potrdila o plačilu varščine se obravnava kot nepopolna in se izloči iz postopka.
Ponudniku, ki s svojo ponudbo ni uspel,
se varščina vrne najkasneje v roku 8 dni po
odpiranju prispelih ponudb.
Ponudniku, ki je s ponudbo uspel, se
varščina všteje v kupnino.
Kolikor ponudnik najpozneje v 30 dneh
ne sklene pogodbe ali v roku ne plača kupnine, se šteje, da je odstopil od svoje ponudbe
oziroma od pogodbe in prodajalec obdrži
prejeto varščino.
5. Informacije o predmetu prodaje in
kontaktna oseba prodajalca: podrobnejše
informacije o predmetu prodaje za namen
oblikovanja ponudbe za nakup je mogoče
pridobiti pri upravljavcu javnega zbiranja
ponudb na naslovu: Kompare Boštjan s.p.,
Selanov trg 4, 1210 Ljubljana – Šentvid,
GSM 040/476-306 oziroma ales@kompareepremicnine.si.
6. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:
zainteresirani kupci v ponudbi na formularju,
ki se nahaja pri upravljavcu javnega zbiranja
ter na spletni strani www.vodice.si, v rubriki
'javna naročila, razpisi in objave' navede:
– ime in priimek/ naziv pravne osebe,
– naslov stalnega bivališča/sedež,
– davčna številka,
– EMŠO/matično številko,
– opredelitev predmeta nakupa (parcela),
– ponujeno ceno za m2 (brez DDV),
– dokazilo o plačilu varščine,
– parafiran vzorec pogodbe.
7. Rok plačila kupnine: rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe. Z najugodnejšim ponudnikom
se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri. Kolikor izbrani ponudnik
tudi po podaljšanju roka (vendar največ za
15 dni) ne podpiše pogodbe, upravljavec
zadrži varščino. Plačilo kupnine v roku je
bistvena sestavina pravnega posla in se
nakaže na v pogodbi navedeni podračun
prodajalca, št. 01338-6000000486, odprt pri
Banki Slovenije.
8. Rok za oddajo ponudbe in vezanost
na oddano ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je določen na 26. 4. 2011, do 9. ure. Javno odpiranje se izvede 3. maja, ob 9. uri,
v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg
1, Vodice.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo še
8 dni po javnem odpiranju ponudb.
V primeru več najugodnejših ponudb se
postopek nadaljuje z neposrednimi pogajanji.

9. Ustavitev postopka: župan Občine
Vodice lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo izkazani stroški in položena varščina.
10. Postopek: javno zbiranje ponudb se
izvede z oddajo ponudbe v zaprti ovojnici in
pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb OPPN Polje« priporočeno po pošti ali
z neposrednim vročanjem, na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasno, vendar nepopolno ponudbo, komisija,
ki je imenovana za izvedbo postopka, izloči
in o tem obvesti ponudnika.
Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko dopolni do
odpiranja ponudb.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost
stvarnega premoženja – posamezne parcele, je javno zbiranje ponudb za predmetno
parcelo neuspešno.
11. Zapisnik: ponudbe se odpirajo na
kraju in ob času, ki sta navedena v 8. členu
te ga obvestila o javnem zbiranju ponudb.
O odpiranju ponudb se piše zapisnik, ki ga
podpišejo člani komisije za izvedbo javnega
postopka zbiranja ponudb.
12. Pogodba: z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15.
dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Upravljavec lahko
podaljša rok za podpis pogodbe, vendar ne
več kot za 15 dni.
Občina Vodice
Ob-2458/11
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list. RS, št. št. 84/07, 94/07,
55/09-odl. US in 100/09 in 98/10) in sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj,
št. 3523-53/2011, dne 28. 3. 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
matična številka: 5883598000, ID za DDV:
SI85675237.
2. Predmet prodaje in izklicna cena
Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 2887/5, njiva, v izmeri 696 m², k.o. Ptuj.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
26.448,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku.
3.2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni
od roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 dni,
se mu lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti
v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj
pravico zadržati vplačano varščino.
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3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
3.5. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg
kupnine plačati še davek na promet nepremičnin/DDV, stroške izdelave cenilnega poročila, stroške notarske overitve pogodbe,
stroške zemljiškoknjižnega prenosa, ter morebitne druge stroške. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Mestna občina Ptuj po plačilu
celotne kupnine.
4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne
v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID
za DDV, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke, telefonsko številko,
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne vrednosti,
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši
od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma izpisek iz registra društev
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od
30 dni,
– pooblastilo, če se ponudba oddaja po
pooblaščeni osebi,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
4.3. Ponudniki za nakup nepremičnin
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 20. 4. 2011,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine«. Osebno prinesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj, Oddelek

Št.

26 / 8. 4. 2011 /

Stran

833

za gospodarske javne službe, investicije,
kakovost in gospodarstvo, soba št. 24/2,
najkasneje do 12. ure.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne
22. 4. 2011, ob 8. uri v sobi št. 28/2, na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne
ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti
ponudnika.
5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili
enako visoko kupnino, bodo pozvani na
pogajanja.
5.3. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina
Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom varščina vrne.
6. Dodatne informacije: vsa pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo
interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, soba št. 24, tel. 02/748-29-68
– kontaktna oseba: Branko Novak.
Mestna občina Ptuj
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2402/11
Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana, objavlja
Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov
v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2010
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

163.856,42

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

557.876,11

3.

Prispevki pravnih in fizični oseb ter zasebnikov

235.603,03

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo trikratno povprečno plačo na
delavca v RS

5.

Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

2.

8.170,00
50.421,90
1.015.927,46
593.891,39

Drugi stroški in izredni odhodki

757.723,94

CELOTNI ODHODEK

1.351.615,33

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0,00

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

335.687,87

V.

PRESEŽEK ODHODKOV IZ PREJŠNJIH LET

VI.

UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID

–999.396,81
–1.335.084,68

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2010
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

5.000,00

3.

Kratkoročne finančne naložbe

1.837,95

63.507,20

4.

Denarna sredstva na računih in v blagajni

5.

Druga sredstva

13.478,75

8.921,01

SKUPAJ SREDSTVA

92.744,91

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti

0,00

3.

Kratkoročne obveznosti

1.427.829,59

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

5.

Presežek odhodkov nad prihodki
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

0,00

0,00
–1.335.084,68
92.744,91
Liberalna demokracija Slovenije
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Ob-2445/11
Lista za pravičnost in razvoj, Loška ulica 13,
2000 Maribor, objavlja
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1.1.–31. 12. 2010
Zap. št.

Postavka

I

Znesek v EUR

PRIHODKI
1

Prihodki državnega proračuna

2

Prihodki proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

23.143

ki presegajo v zakonu določeno višino
5

Drugi prihodki

18

CELOTNI PRIHODKI
II

23.161

ODHODKI
1
2

Stroški volitev

12.944

Drugi stroški in izredni odhodki

7.181

CELOTNI ODHODKI

20.125

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

3.036

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v letu 2010
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR
Tekoče leto

I

II

SREDSTVA
1

Opredmetena osnovna sredstva

297

2

Dolgoročne finančne naložbe

3

kratkoročne finančne naložbe

4

denarna sredstva na računih

6.690

5

druga sredstva

10.251

SKUPAJ SREDSTVA

17.238

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
dolgoročne obveznosti iz financiranja
kratkoročne obveznosti iz financiranja

11.650

Druge obveznosti do virov sredstev

5.588

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

17.238
Lista za pravičnost in razvoj
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2011-2
Ob-2155/11
SVIZ Srednje glasbene in baletne šole
Maribor, vpisan v evidenco sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 7. 6. 1994, pod
zaporedno številko 13/1994 je spremenil naziv in se odslej imenuje SVIZ Konzervatorij
za glasbo in balet Maribor.
Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 4/2011, z dne 16. 3. 2011.
Št. 101-5/2011-2
Ob-2156/11
Statut – Pravila Sindikata podjetja Florina p.o., ki je hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-10-007/93-0800-11 z dne 10. 5.
1993 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 007/93, z dne 10. 5. 1993, in
sprememba statuta – Pravila sindikata družbe, na podlagi odločbe številka 101-21/2009
in vpisana pod zaporedno številko 26/2009,
z dne 6. 11. 2009, se zbrišeta iz evidence
statutov sindikatov z dne 16. 3. 2011.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 5/2011, z dne 16. 3. 2011.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 11-020-000110

Ob-2405/11

Rezultati javnega poziva
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve
radijske frekvence za prizemne sisteme,
ki lahko zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (TRA-ECS)
v skladu z odločbo Komisije
2008/411/EC
Agencija obvešča zainteresirano javnost,
da je do izteka roka za pridobitev mnenj
zainteresirane javnosti glede dodelitve radijske frekvence za prizemne sisteme, ki
lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) v skladu z odločbo
Komisije 2008/411/EC, ki je bil dne 18. 2.
2011 objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije, prejela dva odziva:
1. za B2 za pokrivanje območja geografskega bloka 1A_ZAHOD_S_PRIMORSKA,
za pokrivanje 14 občin Ajdovščina, Bovec,
Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Komen, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica,
Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava, podpas št. 1L (3.410 do 3.431
MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531
MHz)
2. za B3 za pokrivanje območja geografskega bloka 1B_CENTER_GORENJSKA,
za pokrivanje 19 občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane,
Gorje, Jesenice, Jezersko, Komenda, Kranj,
Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica,
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Vodice, Železniki, Žirovnica, podpas št. 1L (3.410 do 3.431
MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531
MHz).
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenijie
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Objave gospodarskih družb
Ob-2396/11
Direktor družbe KD Kvart, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o., Celovška
cesta 206, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
KD Kvart, d.o.o.), na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 1. 4. 2001 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen delitveni načrt KD Kvart, d.o.o.
2. Na sedežu družbe KD Kvart do.o. je
od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k delitvi, v času
od 8. do 12. ure, na vpogled:
– delitveni načrt KD Kvart d.o.o.,
– računovodski izkazi družbe KD Kvart
d.o.o. za zadnja tri leta,
– zaključno poročilo družbe KD Kvart,
d.o.o.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor KD Kvart d.o.o. razložil Delitveni
načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil
o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave Delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
KD Kvart, d.o.o.
Miha Gostiša
direktor
Ob-2449/11
Samostojni podjetnik MHE Belca s.t.d.,
Matevž Podrekar s.p., Mojstrana, Pod Grančiščem 1, 4281 Mojstrana, matična številka 5892593, v skladu s 75. členom ZGD
obveščam poslovne partnerje in upnike,
da bom zaradi statusnega preoblikovanja
v družbo z omejeno odgovornostjo predvidoma s 30. 6. 2011 prenehal s poslovanjem
v statusni obliki s.p. Gospodarska družba
z omejeno odgovornostjo bo z dnem vpisa
v register prevzela vse podjetniško premoženje in vse obveznosti in brez prekinitev
poslovala naprej v okviru iste dejavnosti.
MHE Belca s.t.d.,
Matevž Podrekar s.p.
Ob-2399/11
Aleš Kandorfer, iz Ljubljane, Tržaška
cesta 87, kot edini družbenik družbe Greenberg, trgovina in zastopstva, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Tržaška cesta 132, sprejemam naslednje sklepe:
1) Razrešitev direktorja
S funkcije direktorja družbe se z dnem
2. 2. 2011 razreši Aleš Kandorfer, roj. 26. 11.
1963, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87.
2) Prostovoljna likvidacija družbe
Sklep:
Edini ustanovitelj družbe Greenberg, trgovina in zastopstva, d.o.o., Aleš Kandorfer, roj. 26. 11. 1963, iz Ljubljane, Tržaška
cesta 87, na podlagi druge alineje prvega odstavka 402. člena ZGD-1, sprejema

sklep o rednem prenehanju družbe Greenberg d.o.o., Ljubljana iz razloga, ker za
opravljanje registrirane dejavnosti družbe,
niso več podani ekonomski in drugi pogoji
za nadaljnje poslovanje.
Izvede se postopek redne likvidacije,
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o rednem prenehanju družbe
z omejeno odgovornostjo, za katero se smiselno uporabljajo določbe o redni likvidaciji
delniške družbe.
Upniki in družbeniki se pozivajo, da
v roku 30 dni od objave sklepa o likvidaciji
družbe v Uradnem listu Republike Slovenije,
prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju družbe.
Za likvidacijskega upravitelja družbe se
imenuje Aleš Kandorfer, roj. 26. 11. 1963, iz
Ljubljane, Tržaška cesta 87., ki bo izvedel
likvidacijo s pričetkom mandata, z dnem vpisa začetka likvidacijskega postopka v sodni
register, z vsemi pooblastili kot jih določa Akt
o ustanovitvi oziroma Zakon o gospodarskih
družbah.
Po zaključku likvidacije se dokumentacija družbe z značajem arhivske dokumentacije izroči družbeniku Aleš Kandorfer, roj.
26. 11. 1963, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87,
ki jo je dolžna arhivirati v skladu z zakonskimi predpisi.
3) Sprememba firme in skrajšane firme
Sklep:
Firma in skrajšana firma se spremenita
tako, da se jima doda pristavek »v likvidaciji« in se glasita:
Greenberg, trgovina in zastopstva, d.o.o
– v likvidaciji.
Greenberg d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji.
Aleš Kandorfer
Greenberg d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2419/11
V skladu s 520. členom ZGD-1 in sklepom
edinega družbenika družbe FREAK CHICK
d.o.o., Krčevinska ulica 19, 2000 Maribor,
Petra Osrajnik, Krčevinska ulica 19, 2000
Maribor, direktor družbe FREAK CHICK
d.o.o. Peter Osrajnik, Krčevinska ulica 19,
2000 Maribor objavlja sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe FREACK CHICK
d.o.o., ki je doslej znašal 47.501,00 EUR se
zaradi prevelikega obsega lastnega kapitala
glede na dejavnost in potrebe družbe zmanjša po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala za znesek 40.001,00 EUR
tako, da znaša znesek osnovnega kapitala
družbe FREAK CHICK d.o.o. po izvedenem
zmanjšanju 7.500,00 EUR.
Edini družbenik družbe od datuma vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v sodni register Peter Osrajnik, bo posedoval en poslovni delež v nominalnem znesku
7.500,00, kar bo predstavljalo 100% osnovnega kapitala družbe.

Po izvedeni registraciji zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodnem registru, se
znesek za katerega se osnovni kapital,
v skladu s sklepom, zmanjša, izplača edinemu družbeniku Petru Osrajniku, Krčevinska
ulica 19, 2000 Maribor.
Direktor družbe poziva upnike, da se
v roku 30 dni od objave, zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe. Družba bo upnikom,
ki ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila
varščino. Vse upnike, ki so družbi znani, bo
družba pozvala neposredno.
FREAK CHICK d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-2403/11
Preklic

Družba Cestno podjetje Ljubljana
d.d. obvešča delničarje, da upravni odbor
preklicuje 13. sejo skupščine Cestno
podjetje Ljubljana d.d., 1000 Ljubljana,
ki je bila sklicana za dne 5. 5. 2011, ob
8. uri na sedežu družbe Cestno podjetje
Ljubljana d.d. in objavljena v Uradnem
listu RS, št. 24, dne 1. 4. 2011.

Cestno podjetje Ljubljana d.d.
predsednik upravnega odbora:
Stanko Petrič

Ob-2356/11
Na podlagi 6.3 člena Statuta delniške
družbe IMPRESS d.d., Stantetova 9, Ivančna Gorica sklicujem
izredno sejo skupščine
delniške družbe IMPRESS,
ki bo 15. 4. 2011 ob 10. uri, v prostorih
družbe v Ivančni Gorici, Stantetova ulica 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predlagani organi skupščine
in ugotovi se, da seji prisostvuje vabljeni
notar.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s konverzijo terjatev, kot ukrep za sanacijo
finančnega položaja družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča s stvarnimi vložki novih delničarjev – upnikov družbe, ki bodo v tridesetih dneh po sprejemu
tega sklepa na podlagi pogodb o konverziji
terjatev v delnice, kot stvarni vložek v družbo vložili svoje terjatve do družbe in s tem za
vsak dopolnjen znesek tako vložene terjatve
v višini 4.172,93 EUR pridobili eno delnico
družbe, ki bo vsebovala v celoti enake pravice, kot obstoječe delnice družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne predloge za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge podajo v pisni obliki v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj 4 dni pred skupščino
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vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci oziroma zastopniki delničarjev se morajo pred skupščino izkazati
s pisnim pooblastilom.
IMPRESS, d.d.
uprava družbe
direktor Dušan Piršič
Ob-2384/11
Na podlagi 42. člena Statuta uprava
družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d. sklicuje
19. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Jurčkova cesta 229, Ljubljana,
ki bo v sredo, 18. maja 2011 ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Jurčkova
cesta 229, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb., Boris
Glušac, univ. dipl. inž. gradb.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2010, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje
razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2010 znaša 982.949,55 EUR se
uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2010, v višini
67.792,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,00 EUR na navadno delnico;
– preostali del bilančnega dobička v višini 915.157,55 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2011
tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic
vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan 18. 5. 2011.
c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu
družbe,
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in
nadzornemu svetu družbe se za uspešno
delo, v breme poslovnih stroškov leta 2011,
izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

Zmanjša se osnovni kapital za znesek
16.482,95 EUR.
Družba zmanjša osnovni kapital z umikom 3950 delnic, ki so s strani družbe že
pridobljene v breme čistega dobička iz leta
2010. Družba zmanjšuje osnovni kapital
po določilih tretjega odstavka 381. člena
ZGD-1. Osnovni kapital družbe se zmanjša
za pripadajoč znesek navedenih 3950 delnic, kar znaša 16.482,95 EUR, hkrati pa se
za isti znesek povečajo kapitalske rezerve.
Osnovni kapital po tem zmanjšanju znaša
71.786,95 EUR in je razdeljen na 17.203
kosovne delnice.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
b) Čistopis statuta na podlagi sprejetih
sklepov skupščine potrdi notar.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2011 skupščina
imenuje družbo Plus revizija, d.o.o., Trzin,
Špruha 19.
6. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina družbe SŽ Projektivno podjetje d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo
družbe, da lahko v imenu in za račun družbe
kupuje lastne delnice, katerih skupno število
ne sme presegati 1.720 delnic. Pooblastilo
velja 36 mesecev od sprejetja tega sklepa.
Pri pridobivanju lastnih delnic je najnižja nakupna cena lahko 10,00 EUR, najvišja nakupna cena pa ne sme presegati
50,00 EUR.
Delnice se ne smejo pridobiti izključno
zaradi trgovanja.
Prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic je izključena.
Skupščina pooblašča upravo za umik
lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in s Predlogom
sprememb in dopolnitev statuta družbe, je
delničarjem na pogled v tajništvu uprave
družbe na naslovu: Jurčkova cesta 229,
Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča
o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki
dnevnega reda na naslov: SŽ – Projektivno
podjetje Ljubljana, d.d., Jurčkova cesta 229,
1000 Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo po-
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šljejo na naslov: SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., Jurčkova cesta 229, 1000
Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba,
d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 14. 5. 2011 in
bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Jurčkova cesta 229, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.
direktor:
Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.
Ob-2440/11
Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana
na podlagi sklepa z dne 4. 4. 2011 sklicuje
21. sejo skupščine
družbe PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 19. 5. 2011, ob
10. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d.,
Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski
cesti 48, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel sejo skupščine,
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
delničarje seznanil, da bo skupščino vodil
odvetnik Uroš Ilić iz Ljubljane, kot predsednik, ter Robert Ernestel in Ika Krevzel Panić kot preštevalca glasov.
2. Seznanitev skupščine družbe Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljub
ljana, z nadomestnim članom nadzornega
sveta – predstavnikom delavcev.
Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da
je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana na svoji
25. seji dne 6. 12. 2010 izvolil Boštjana Trstenjaka za nadomestnega člana nadzornega
sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana (predstavnika delavcev), z mandatom od 6. 12. 2010
do 22. 2. 2013, to je do dne, ko bi prenehal
mandat članu nadzornega sveta Samu Gerdinu, katerega je nadomestil.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:
Bilančni dobiček, ugotovljen na dan
31. 12. 2010 v višini 18.973.201,33 € se
uporabi za:
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– del bilančnega dobička v znesku
15.647.257,50 € se uporabi za izplačilo
dividend v bruto vrednosti 7,50 € na delnico,
– preostanek bilančnega dobička v znesku 3.325.943,83 € se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Za izplačilo dividend se uporabi čisti
poslovni izid leta 2010.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan 23. 5. 2011, na način, določen
s sklepom uprave.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
upravi: skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
nadzornemu svetu: skupščina podeljuje
razrešnico nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2010.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila
za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprememba besedila Statuta družbe
v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE 09.00.
UPRAVA in 10.00. NADZORNI SVET.
Predlog sklepa za spremembo Statuta
v razdelku 09.00. UPRAVA:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se ukinja mesto podpredsednika uprave, ukinja skupno
zastopanje, spreminja kvorum in pogoji za
odločanje ter izbiro članov uprave, kot izhaja
iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register.
Predlog sklepa za spremembo Statuta
v razdelku 10.00. NADZORNI SVET:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se natančneje
določa sestava celotnih prejemkov članov
nadzornega sveta, kot izhaja iz besedila, ki
je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni
register.
6. Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za opravljanje funkcije pripada predsedniku nadzornega sveta mesečno plačilo
v višini 1.200,00 € bruto, ostalim članom
nadzornega sveta pa mesečno plačilo v višini 1.000,00 € bruto.
Sklep začne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v razdelku 10.00. NADZORNI SVET v sodni register.
Sklepe, navedene pod točko 3, 5 in
6 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4-dnevnega
reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 21. skupščini delničarjev
družbe PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar
Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
Informacije za delničarje:
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije
v zvezi s skupščino
Gradivo
za
skupščino,
vključno
s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta,
čistopisom Statuta, letnim poročilom s po-
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ročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe v informacijski pisarni
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
cesta 50, vsak delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine,
od 10. do 13. ure, in na spletni strani družbe
http://www.petrol.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo
je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub
ljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve
za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do
obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi
odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen
ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh
Ljubljanske borze d.d.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava
družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov
skupscina@petrol.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predloga o volitvah delničarju skladno
s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski
pošti, morajo biti posredovani v skenirani
obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po
elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega
dne pred skupščino, to je do vključno 15. 5.
2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec dneva 15. 5.
2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov
Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za
skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljub
ljana tako, da jih uprava prejme najpozneje
do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je
dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljub
ljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od
10. do 13. ure.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni
strani družbe, vsak delničar pa ga lahko
brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe
v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska
pisarna), vsak delovni dan, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od
10. do 13. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si, in sicer
v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa
mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri
pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če
ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski
pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarji lahko pooblastilo na enak način,
kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
2.086.301 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas
na skupščini. Na dan sklica skupščine ima
družba 24.703 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
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V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri,
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali
zastopanih delničarjev.
PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Tomaž Berločnik
članica uprave
Marija Lah
Ob-2441/11
Na podlagi 28. člena Statuta delniške
družbe Blisk Montaža inštalacije, krovskokleparska dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.d. Murska Sobota, Plese 9, uprava sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Blisk Montaža d.d.,
ki bo v torek, 10. 5. 2011, ob 16. uri,
v predavalnici Srednje tehnične šole v Murski Soboti.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Imenuje se organe skupščine v naslednji sestavi:
Predsednik skupščine: Rituper Dejan,
univ. dipl. prav.
Uradni preštevalec glasov: Černjavič
Štefan.
Vabljeni notar: mag. Alenka Ratnik, univ.
dipl. prav.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Blisk Montaža d.d. za leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
v višini 685.687,46 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in NS družbe za leto 2010.
4. Sprejem sklepa o plačilu sejnin članom nadzornega sveta Blisk Montaža d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave znaša sejnina za člane nadzornega sveta Blisk
Montaža d.d. 140,00 EUR bruto za leto
2011.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe (tajništvo) Blisk
Montaža d.d., Plese 9, Murska Sobota, od
12. do 14. ure, od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice poleg delničarjev
tudi njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo. Prijave morajo prispeti s priporočeno pošto na sedež družbe oziroma
morajo biti osebno oddane najkasneje štiri
dni pred skupščino.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana dne 10. 5. 2011,
ob 16. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne,
v istih prostorih, ob 16.30, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Blisk Montaža d.d.
predsednik uprave
Boris Goldinskij
Ob-2461/11
Na podlagi določil poglavja 7. Skupščina Statuta delniške družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1
sklicujem
22. zasedanje skupščine
družbe NTU
upravljanje z naložbami, d.d.,
ki bo v torek, 10. maja 2011, ob 15. uri,
na sedežu družbe Dombrava 1, Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skup
ščine.
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Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine izvoli Saša Brilej
in kot preštevalki glasov Sonja Harej in Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka
Katjuša Gorjan.
3. Soglasje skupščine k Pogodbi o prodaji deleža.
Predlog sklepa: na osnovi določil
330. člena ZGD-1, skupščina daje soglasje
k Pogodbi o prodaji deleža družbe v družbi
Johnson Controls – NTU d.o.o.
Prijava na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpiskom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik, od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do ključno dneva zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
Uprava – direktor
Evgen Kete
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Zavarovanja terjatev
SV 584/2011
Ob-2340/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. SV 584/2011, z dne 30. 3. 2011 je
bilo zastavljeno – enosobno stanovanje številka 1, v visokem pritličju, v izmeri 33.25 m2
in pripadajoča klet, v izmeri 3.80 m2, kar vse
se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Ljubljana, Grajzerjeva ulica 26, (sedaj Ljub
ljana, Žebretova ulica 47, stoječi na parc.
štev. 1705 in parc. štev. 1704/3, k.o. Kašelj,
ki kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še
ni vpisano, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ki je v lasti
Franca Oblaka, na podlagi Prodajne pogodbe, opr. št. SV 472/2011, z dne 17. 3.
2011, in sicer v korist upnika Banka Koper d.d., s sedežem in poslovnim naslovom
6000 Koper, Pristaniška ulica 14, matična
številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 89.000,00 EUR s pp,
ki zapade v plačilo najkasneje 31. 3. 2041,
z možnostjo predčasne zapadlosti, s pogodbeno obrestno mero, ki je spremenljiva
glede na spremembo referenčne obrestne
mere EURIBOR 365 3 M in znaša: Euribor
365 3 M povečan za obrestni pribitek 2.2
odstotnih točk letno.
SV 385/11
Ob-2432/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 385/11, z dne 30. 3.
2011, so bile v korist upnice Factor banke
d.d. zaradi zavarovanja denarnih terjatev
v višini 120.000,00 EUR s pripadki, zastavljene: nepremičnina, na naslovu Cesta
v Gorice 36, Ljubljana, na zemljiščih s parc.
št. 2116/11, 2116/12, 2116/13, 2116/14,
2116/15, 2116/16, 2116/5, 2116/6, 2116/7,
2116/8 ter 2116/9, vse k.o. Vič, in sicer na poslovnem prostoru, v pritličju objekta drobnega
gospodarstva A, v območju urejanja VP 6/1
(VP4) Plutal, označenega s št. IV, med osjo
A-B in osjo 1-4 v izmeri 126,16 m2, s pravico
trajne uporabe zemljišča, na katerem stoji objekt in zemljišča, ki služi temu objektu
za normalno rabo, s pravico uporabe poti
med dvema objektoma, ki služi kot dostop do
skupnega zaklonišča, ter javnega parkirišča
med objektoma B in C, ter pravico souporabe zaklonišča med objektoma A in B, in
pravico souporabe skupnih delov objekta in
naprav, ki služijo objektu kot celoti ter poslovnem prostoru v pritličju objekta A, v območju
urejanja VP 6/1 (VP 4) Plutal, označenega
s št. III. med osjo 1-4 in osjo B-C, v izmeri
145,36 m2, s pravico trajne uporabe zemljišča, na katerem objekt stoji in zemljišča, ki
služi temu objektu za normalno rabo, s pravico uporabe poti med dvema objektoma,

ki služi kot dostop do skupnega zaklonišča
ter javnega parkirišča med objektoma B in
C, ter pravico souporabe zaklonišča, zgrajenega med objektoma A in B, in pravico
souporabe skupnih delov objekta in naprav,
ki služijo objektu kot celoti, nepremičnina, na
naslovu Cesta v Gorice 38, Ljubljana, in sicer
na poslovnem prostoru, v izmeri 61,78 m2,
v pritličju objekta št. 4, zgrajenega na zemljišču parc. št. 2116/9, k.o. Vič, s pravico trajne
uporabe zemljišča, na katerem stoji objekt
kot celota, in poslovni prostor ter zemljišče,
ki temu objektu služi za normalno rabo, pravico uporabe poti med dvema objektoma,
ki služi kot dostop do skupnega zaklonišča
ter javnega parkirišča, souporabo skupnega dvonamenskega zaklonišča ter skupnih
delov in naprav objekta in nepremičnina, na
naslovu Cesta v Gorice 38, Ljubljana, in sicer
na poslovnem prostoru št. VII, na levi strani
veznega hodnika, v izmeri 62,81 m2 v nadstropju objekta, na naslovu Cesta v Gorice
36, Ljubljana, ležečega na parc. št. 2116/5,
parc. št. 2116/6, parc. št. 2116/7, parc.
št. 2116/8, parc. št. 2116/9, parc. št. 2116/10,
parc. št. 2116/11, parc. št. 2116/12, parc.
št. 2116/13, parc. št. 2116/14 vse k.o. Vič
z ustreznim delom lastništva na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah zgradbe, vključno s solastno pravico na zemljišču
na katerem objekt stoji, oziroma kateremu
služi kot funkcionalno zemljišče. Vse zgoraj
navedene nepremičnine so last družbe IZID,
d.o.o. Jesenice.
SV 367/11
Ob-2433/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz
Litije, opr. št. SV 367/2011, z dne 31. 3.
2011, je bilo zastavljeno stanovanje št. 13,
v izmeri 21,60 m2, oziroma 20,65 m2, ki se
nahaja v 4. etaži, večstanovanjske stavbe,
na naslovu Trg na Stavbah 1, Litija, z ident.
št. stavbe 323.ES, ident. št. 13.E, v stanovanjski hiši, parc. št. 1347/26, k.o. Hotič, last
Verke Pranjić, Friškovec 3, Ljubljana, za terjatev v znesku 24.000,00 €, v korist upnice
Raiffeisen Banka d.d., z rokom zapadlosti
31. 5. 2031.
SV 306/11
Ob-2434/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 306/11, DK 8/11 z dne
1. 4. 2011 je bilo dvosobno stanovanje št. 9,
v izmeri 62,70 m2, z ident. št. posameznega
dela stavbe 1959-4570-9, v 2. nadstropju,
večstanovanjske stavbe v Domžalah, na naslovu Miklošičeva ulica 4B, Domžale, z ident.
št. stavbe 4570, ki stoji na parc. št 4019/14,
k.o. Domžale, s pripadajočim sorazmernim

solastniškem deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske stavbe, ter
last zastaviteljice Tič Natalije do celote, zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje
terjatve v višini 122.000,00 EUR, s pp.
SV 339/2011
Ob-2435/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarja Edvarda Sivca iz
Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr.
št. SV-339/2011 z dne 29. 3. 2011, je stanovanje, v izmeri 80,05 m2, na naslovu Kot
86, 5230 Bovec, ki stoji na parc. št. 952,
in parc.št. 953 iz vl. št. 763, k.o. Bovec, ki
še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna
lastnina, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000,00 EUR, s pripadki.
SV 175/11
Ob-2436/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-175/11, z dne 1. 4. 2011,
je bilo stanovanje št. 1, v izmeri 58,30 m2,
v zgradbi na naslovu Kidričevo naselje 15,
Postojna, stoječi na parceli št. 3327, k.o.
Postojna, z ident. št. 2490-200-1, last zastaviteljev po imenu Selvir Hafizović, stanujoč
Mali Otok 10, Postojna, in Elvira Hafizović, stanujoča Mali Otok 10, Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 77.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor
+ 3,10% in z datumom zapadlosti terjatve
1. 5. 2041.
SV 495/11
Ob-2442/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 495/11,
z dne 29. 3. 2011, je bilo stanovanje št. 8, v 1.
nadstropju, stanovanjskega bloka v Medvodah, na naslovu Cesta na Svetje št. 9, parc.
št. 78/8, vložek št. 308, k.o. Medvode, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last zastaviteljev Marijane Žen Jurančič in
Marka Jurančiča vsakega do ½, na podlagi
prodajne pogodbe o prodaji nepremičnine,
z dne 4. 3. 2011, sklenjene z Mitjem Klavora, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000,00 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1781/2010
Os-2181/11
Na podlagi sklepa z dne 20. 12. 2010,
opr. št. In 1781/2010 Okrajnega sodišča
v Mariboru, je izvršitelj Zoran Kovačič dne
9. 2. 2011 v korist upnika Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zaradi izterjave 445,27 EUR, 421,14 EUR, 178,56 EUR,
59,99 EUR, 465,05 EUR, 425,88 EUR,
342,05 EUR in 449,13 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino, ki je v lasti dolžnika Društvo avtoprevoznikov Maribor, Pristaniška
ulica 8, Maribor, do celote – prostor v pritličju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Pristaniška
ulica 8, stoječi na parc. št. 2119/1, k.o. Koroška vrata, v izmeri 105,13 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Rz 27/2011
Os-2018/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil
Rojc, v zvezi s predlogom za dopolnitev
zemljiške knjige, na podlagi 204. v zvezi
z 231. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja oklic o začetku postopka dopolnitve
zemljiške knjige za parc. št. 671/5 in 780/4,
k.o. Sabonje, za katere je verjetno izkazana
lastninska pravica naslednjih oseb:
– Marija Bevčič, roj. 5. 12. 1947, Maistrova ulica 2, Ilirska Bistrica, do 7/192-ine, Božica Božič, roj. 14. 2. 1938, Sabonje 16, Ilirska Bistrica, do 7/24-ine, Vincenc Božič, roj.
20. 8. 1943, Sabonje 31, Ilirska Bistrica, do
6/144-ine, Viktorija Brumen, roj. 28. 7. 1923,
Dolenje pri Jelšanah 48, Jelšane, do 7/192ine, Zofija Dragičevič, Bujska 1, Pula, Republika Hrvaška, do 7/192-ine, Lucijana Ferlan,
roj. 1950, Izaka Poščića 1, Opatija, Republika Hrvaška, do 7/768-ine, Jadranka Frgačić,
roj. 1961, Ul. Istarske divizije 57, Pula, Republika Hrvaška, do 7/192-ine, Franc Hrvatin,
roj. 25. 2. 1924, Sabonje 22, Ilirska Bistrica,
do 1/24-ine, Marija Hrvatin, roj. 19. 11. 1931,
Sabonje 22, Ilirska Bistrica, do 1/24-ine, Občina Ilirska Bistrica, matična št. 5880416, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, do 3/24-ine,
Nevia Paulić, roj. 1953, Save Jugo Bujkova
26, Reka, Republika Hrvaška, do 21/768-ine,
Ivan Petrač, roj. 29. 12. 1906, Sabonje 44,
Ilirska Bistrica, do 1/12-ine, Marija Pugelj, roj.
11. 10. 1919, Oktavija Valiča 32, Reka, Republika Hrvaška, do 7/192-ine, Alojzija Sluga,
roj. 25. 7. 1932, Mala vas 60, Ljubljana, do
7/192-ine, Marija Tomažič, roj. 17.11.1892,
Sabonje 34, Ilirska Bistrica, do 1/12-ine, Ivanka Udovič, roj. 3. 6. 1935, Parecag 173 A,
Sečovlje, do 7/192-ine.
Poziva se vse imetnike pravic na navedenih nepremičninah, da v dveh mesecih

od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o lastninski pravici navedenih oseb na parc.
št. 671/5 in 780/4, k.o. Sabonje, oziroma
obstoj pogojev, da navedeni zemljiški parceli
nista vpisani v zemljiški knjigi in vpisa teh
zemljiških parcel ni mogoče opraviti po splošnih pravilih zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 3. 2011
Dn 11644/2005
Os-1585/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
družbe Tours AS, d.o.o., Mala ulica 8, Ljub
ljana in Uroša Bude, Mala ulica 8, Ljubljana,
ki ju zastopa odvetnica Nevenka Šorli iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, poslovni prostor, v izmeri
116,05 m2, zdaj z ident. št. 909.E, vpisani
v podvl. št. 13/10, k.o. Tabor, dne 4. 1. 2011,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, z dne 3. 4. 2000, sklenjene med družbo
Diler, d.o.o. – v stečaju, Kapiteljska 7, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Klemnom Šenico,
Na jami 9, Ljubljana (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, poslovni prostor, v izmeri
116,05 m2, zdaj z ident. št. 909.E, vpisani
v podvl. št. 13/10, k.o. Tabor.
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 14. 2. 2011
Dn 23002/2008
Os-1933/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Ružice Nikolić, Sulja Šakanovića, Dragane Šakanović in Margarete Rešetarević, vsi
Bezenškova 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje
brez številke, ki predstavlja 261/1020 delež
parc. št. 379/1, stanovanje št. 1, ki predstavlja 282/1020, delež parc. št. 379/1 in stanovanje št. 2, ki predstavlja 292/1020, delež
parc. št. 379/1, vse v stavbi z naslovom
Bezenškova 21 v Ljubljani, stoječi na parc.
št. 379/1, k.o. Udmat, dne 28. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja, z dne 9. 11. 1991, sklenjene
med družbo Saturnus Ljubljana, Letališka
cesta 17, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Margareto Rešetarević, Bezenškova 21,
Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje brez številke, ki predstavlja 261/1020 deleža parc. št. 379/1, k.o
Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2011
Dn 17306/2010
Os-2207/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Kalderona, stanujočega Zelena ulica 28,
Maribor, zastopanega po pooblaščencu
odvetniku Bojanu Lakožiču, Partizanska
cesta 24, Maribor, za izbris stare hipoteke,
dne 24. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri
nepremičninah, parc. št. 614 in 615, pripisanih vl. št. 959, k.o. Spodnje Radvanje, last
Antona Kalderona, roj. 11. 5. 1936, stanujočega Zelena ulica 28, Maribor, na podlagi
posojilne pogodbe, z dne 6. 12. 1971, in
dodatka z dne 4. 9. 1972, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000,00 din
s pp, v korist Opekarne Košaki, pod opr. št.
Dn 6092/72.
Poziva se hipotekarni upnik oziroma morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2011
Dn 35476/2010
Os-2420/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Hrast, Borjana 79, Breginj, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman
d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
17. 3. 2011 pod opr. št. Dn 35476/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 3119/1-67-OD
z dne 4. 10. 1967, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana - Šiška, v redni likvidaciji, Celovška
c. 87, kot prodajalcem, in Reli Grad, Ljub
ljana, Celovška c. 126, kot kupcem, katere
vsebina je prodaja oziroma nakup garsonjere, v izmeri 25,00 m2, v IX. nadstropju,
jugozahod, št. 119, v stolpnici garsonjer
Na jami, sedaj 119.E, Celovška c. 103,
Ljubljana, vpisana v vl. št. 3937/131, k.o.
Zgornja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 3. 4. 1972, sklenjene med Avrelijo-Marijo (tudi Reli) Grad,
Ljubljana, Celovška c. 126, kot darovalko,
in Antonom Gradom, Celovška c. 126, Ljub
ljana, zastopan po materi Herti Grad, kot
obdarjencem, katere vsebina je daritev garsonjere, v izmeri 26,00 m2, v IX. nadstropju,
jugozahod, št. 119, v stolpnici garsonjer Na
jami, sedaj 119.E, Celovška c. 103, Ljub
ljana, vpisana v vl. št. 3937/131, k.o. Zgornja Šiška,
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– kupne pogodbe z dne 24. 6. 1980,
sklenjene med Antonom Gradom, Ljubljana,
Celovška c. 103, kot prodajalcem, in Stojanom Cigojem, Ljubljana, Rutarjeva 7, kot
kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma
nakup garsonjere, v izmeri 25,00 m2, v IX.
nadstropju, jugozahod, št. 119, v stolpnici
garsonjer Na jami, sedaj 119.E, Celovška
c. 103, Ljubljana, vpisana v vl. št. 3937/131,
k.o. Zgornja Šiška in
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 1.
1992, sklenjene med Majo Zlatnar, rojeno
Cigoj, Rutarjeva 7, kot prodajalko, ter Branetom Vršnikom, Maroltova 12, in Iztokom
Šekoranja, Iga Grudna 13, kot kupcema,
katere vsebina je prodaja oziroma nakup
garsonjere, v izmeri 25,00 m2, v IX. nadstropju, jugozahod, št. 119, v stolpnici garsonjer Na jami, sedaj 119.E, Celovška c. 103,
Ljubljana, vpisana v vl. št. 3937/131, 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 28. 3. 2011
Dn 30856/2010
Os-2421/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stane Šinkovec, Rožna dolina Cesta IV/19,
Ljubljana, in Sonje Šinkovec, Rožna dolina
Cesta IV/19, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Sonja Dolinar iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 1/5
stanovanjske hiše, v vl. št. 621, zdaj 1/5
parc. št. 201 in 202, vpisani v vl. št. 621, k.o.
Vič, dne 10. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 8. 2. 1983,
sklenjene med Ivanom Gržiničem, Rožna
dolina IV/19, Ljubljana, kot prodajalcem in
Stanko ter Sonjo Šinkovec, obe Rožna dolina IV/19, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
nepremičnino, 1/5 stanovanjske hiše, v vl.
št. 621, zdaj 1/5 parc. št. 201 in 202, vpisani
v vl. št. 621, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2011
Dn 41275/2010
Os-2422/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edina Palamarja, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium, d.o.o. iz Ljub
ljane, o vknjižbi lastninske pravice in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, parc. št. 1134/11, vpisani v vl. št. 1551,
k.o. Tomšelj, dne 10. 3. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 9. 8. 1979, sklenjene med Stanetom in Jožefo Zadnikar,
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oba Ižanska c. 418, Ljubljana, kot prodajalca in Fani ter Jožetom Černetom, Glavarjeva 12, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
nepremičnino, parc. št. 1134/11, vpisani v vl.
št. 1551, k.o. Tomišelj;
– dodatka h kupni pogodbi z dne 23. 3.
2001, sklenjene med Stanetom in Jožefo
Zadnikar, Ižanska c. 418, Ljubljana, kot prodajalca, in Fani ter Jožetom Černetom, Glavarjeva 12, Ljubljana, kot kupcema, in sicer
za nepremičnino, parc. št. 1134/11, vpisani
v vl. št. 1551, k.o. Tomišelj.
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 30. 3. 2011
Dn 2080/2010
Os-2423/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kumalić Izedina, Mirna pot 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ident št. 16.E, v podl. št. 1454/16, k.o.
Štepanja vas, dne 8. 3. 2011, pod opr. št.
Dn 2080/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja, št. 88/76-MS, z dne 21. 10. 1976,
sklenjene med IMOS poslovnim združenjem za industrijsko gradnjo, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Geološkim zavodom Ljub
ljana n.sol.o, Dimičeva 16, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ident št. 16.E,
v podl. št. 1454/16, k.o. Štepanja vas,
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 11. 11.
2003, sklenjene med pogodbeniki GZL Geoprojekt d.d., Letališka 27, Ljubljana, Geostroj d.d., Dimičeva 16, Ljubljana, Geološkim
zavodom Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana,
Minervom d.d., Dimičeva 14, Ljubljana,
in RGS d.d. – v likvidaciji, Dimičeva 16,
Ljubljana, za nepremičnino, ident št. 16.E,
v podl. št. 1454/16, k.o. Štepanja vas.
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 28. 3. 2011
Dn 39642/2010
Os-2424/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sajko
Darka, Gradišnikova ulica 22, Borovnica, ki
ga zastopa odvetniška pisarna Verce v Ljub
ljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 753/3, k.o. Tomišelj,
dne 15. 3. 2011, pod opr. št. Dn 39642/2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 8. 12. 2004, sklenjene med Župnijo
Tomišelj, Tomišelj 22, Ig, Občino Ig, Ig 72,
Ig, ter Pan Goslar d.o.o, Brest 4, Ig pri Ljub

ljani, za nepremičnino, parc. št. 753/3 (prej
753/1), k.o. Tomišelj.
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 28. 3. 2011
Dn 12975/2010
Os-2425/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majdice Mišič, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Alenka
Reisner, Ljubljanska 76, Domžale, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, atriju, v izmeri 41,27 m2, zdaj parc.
št. 2219/203, vpisani v vl. št. 4071, k.o.
Zgornja Šiška, dne 21. 2. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, zemljiškoknjižnega dovolila
neznanega datuma, izdanega s strani prodajalca in investitorja SGP Zidar Kočevje,
in sicer kupcu, Majdici Mišič, Ulica bratov
Učakar 124, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, atrij, v izmeri 41,27 m2, zdaj parc.
št. 2219/203, vpisani v vl. št. 4071, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2011
Dn 14808/2010
Os-2426/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana (Janez) Juhart, Ulica bratov Učakar 20,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 17. 3. 2011,
pod opr. št. Dn 14808/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 74-4903/
K, z dne 21. 5. 1974, sklenjene med SGP
Zidar Kočevje, Trg zbora odposlancev 56,
ki ga zastopa Standard-invest, Ljubljana,
Celovška 89, kot prodajalcem, ter Janezom
(pravilno Ivan) Juhartom in Marico (pravilno
Marija) Juhart, oba takrat stanujoča Cesta
v Šmartno 33 C, Ljubljana, kot kupcema,
katere vsebina je prodaja oziroma nakup
nepremičnine, enoinpolsobnega stanovanja
št. 11, v 2. nadstropju, v tretjem stopnišču,
na zahodni strani stanovanjskega objekta
b, soseska Koseze, sedaj z ident. št. 15.E,
stanovanje št. 11/20, Ulica bratov Učakar
20, Ljubljana, vpisano v vl. št. 4812/15, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 28. 3. 2011
Dn 35287/2010
Os-2427/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorana Šehovića, Podpeč 63, Preserje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje v stanovanjski hiši Podpeč
63, Brezovica, zdaj z ident. št. 8.E, vpisani v podvl. št. 6248/6, k.o. Brezovica, dne
17. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
z dne 12. 12. 1991, in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 25. 10. 2010, sklenjene med
Hoja galanterija, Podpeč 53, Preserje, kot
prodajalcem, in Damjanom Mohoričem,
Babškova pot 16, Škofljica kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, stanovanje v stanovanjski hiši Podpeč 63, Brezovica, zdaj
z ident. št. 8.E, vpisani v podvl. št. 6248/6,
k.o. Brezovica.
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 28. 3. 2011
Dn 5790/2011
Os-2428/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sandre Škofic, Pot na Debeli hrib 48,
Škofljica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanje št. 15, z ident.
št. 14.E, vpisani v podvl. št. 3844/14, k.o.
Vič, dne 7. 3. 2011 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem, in Občino Ljubljana
Vič – Rudnik, kot kupcema, in sicer stanovanje št. 15, z ident. št. 14.E, vpisani v podvl.
št. 3844/14, k.o. Vič,
– pogodbe št. V 133/95-M.MI. z dne
28. 6. 1985, sklenjene med Občino Ljub
ljana Vič – Rudnik kot prodajalcem, in Milošem Dunđerskim, Viška cesta 51, Ljubljana,
in sicer stanovanje št. 15, z ident. št. 14.E,
vpisani v podvl. št. 3844/14, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2011
Dn 16303/2010
Os-2429/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vinka Jurjeca, Glavarjeva ul. 47, Ljubljana, ki
ga zastopa družba SPL, d.d., Frankopan-

ska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 72,
zdaj št. 71, z ident. št. 71.E, vpisani v podvl.
št. 4154/70, k.o. Bežigrad, dne 3. 1. 2011
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1081/91, z dne 6. 1. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana (kot prodajalcem), in Vinkom Jurjecem, Glavarjeva ul. 47, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje
št. 72, zdaj št. 71, z ident. št. 71.E, vpisani
v podvl. št. 4154/70, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2011
Dn 32605/2010
Os-2430/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Kastelica, Stična 39, Ivančna Gorica, ki
ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ljubljana,
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje
št. 24, zdaj z ident. št. 324.E, vpisani v podvl.
št. 2831/119, k.o. Bežigrad, dne 4. 1. 2011
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 3. 1963, sklenjene med
SGP Grosuplje (kot prodajalcem) in podjetjem »Ključavničarstvo« Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje
št. 24, zdaj z ident. št. 324, vpisani v podvl.
št. 2831/119, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2011
Dn 835/2011
Os-2450/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Henrika Podbevška, stanujočega Ulica Frana
Kovačiča 11, Maribor, ki ga zastopa pooblaščenka odvetnica Maja Praviček, Partizanska cesta 30, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2229/12, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 835/2011, dne 30. 3. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 19. 10. 2000, sklenjene med SGP
Stavbar – Podjetje Visoke Gradnje d.o.o.,
v stečaju, Maribor, Industrijska ulica 13, kot
investitorjem oziroma prodajalcem, ki ga je
zastopala stečajna upraviteljica mag. Irena
Lesjak in Vesna podjetje za akumulatorsko
dejavnost d.d., Einspielerjeva ulica 31, Maribor, ki ga je zastopal predsednik uprave
mag. Franc Piberl, v kateri sta pogodbeni
stranki sporazumno ugotovili, da je drugo-
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pogodbena stranka postala lastnica nepremičnine – dvosobnega stanovanja, št. 12,
v III. nadstropju, v izmeri 59,96 m², v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica Frana
Kovačiča 11, na parc. št. 2479/1, pripisani vl.
št. 1649, k.o. Tabor, in v kateri je prvopogodbena stranka dovolila vknjižbo lastninske
pravice na tem stanovanju, s pripadajočim
kletnim prostorom – shrambo, v korist drugopogodbene stranke.
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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2011
Dn 3976/2011
Os-2451/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Branka Mudrinića, stanujočega Borštnikova 25, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3172/17, k.o. Tezno, pod opr. št.
Dn 3976/2011, dne 30. 3. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 20. 9. 1993, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ
med prodajalcem Metalna d.d. Maribor, ki
ga je zastopal predsednik Marjan Anžur in
kupcem Janezom Rantašem, rojen 6. 12.
1932, s katero je prodajalec kupcu prodal
nepremičnino – stanovanje št. 17, v II. nadstropju stanovanjske hiše Kidričeva ulica 9c,
Maribor, stoječe na parc. št. 125, pripisani
vl. št. 1107, k.o. Tezno, in na prodanem
dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice
v korist kupca;
– darilne pogodbe z dne 5. 10. 1993,
sklenjene med darovalcem Janezom Rantašem, rojenim 6. 12. 1932, stanujočim Kidričeva ulica 9c, Maribor, in obdarjencem
Jakom Rantašem, rojenim 1. 6. 1955, stanujočim Ženik 45a, Videm ob Ščavnici, s katero
je darovalec obdarjencu podaril nepremičnino 1-sobno stanovanje št. 17, v II. nadstropju, v Kidričevi ulici 9c v Maribor, stoječe
na parc. št. 125, pripisani vl. št. 1107, k.o.
Tezno, in na podarjenem dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime obdarjenca.
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
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2011
Dn 3988/2010
Os-2452/11
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagateljev: 1. Boris
Šuligoj in 2. Nataša Černič Šuligoj, oba Prežihova ulica 15, Piran, ki ju zastopa notarka
Mojca Tavčar Pasar iz Lucije, zoper nasprotnega udeleženca JP Okolje Piran d.o.o.,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, dne 23. 3.
2011 sklenilo:
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pri nepremičnini vpisani v podvl.
št. 4347/43, k.o. Portorož, z oznako 43.E,
last JP Okolje Piran d.o.o., do celote (1/1),
se začne postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 15. 5. 1955, med Tanjo Poberaj, kot prodajalko, in Gabrom Benedikom, kot kupcem, katere overjeni izvod listine je izgubljen, obstaja pa neoverjeni izvod
listine.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini vpisani v podvl. št. 4347/43, k.o.
Portorož se zahteva v korist predlagateljev
Borisa Šuligoj, Prežihova ulica 15, Piran,
EMŠO: 0110953500388, do 1/2-ice, in Nataše Černič Šuligoj, Prežihova ulica 15, Piran,
EMŠO: 2901956505385, do 1/2-ice.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini vpisanih v podvl. št. 4347/43, k.o.
Portorož, se zahteva na podlagi soinvestitorske pogodbe, št. 546/09-1/91, sklenjene
dne 17. 4. 1991 med Komunalno stanovanjskim podjetjem »Okolje« p.o. Piran, in Tanjo
Poberaj, sodno overjene dne 18. 6. 1991,
pod OV št. 787/91; kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 15. 5. 1995, med Tanjo Poberaj, kot prodajalko, in Gabrom Benedikom,
kot kupcem, katere overjeni izvod listine je
izgubljen, obstaja pa neoverjeni izvod listine; kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
18. 3. 1996, med Gabrom Benedikom, kot
prodajalcem, ter Borisom Šuligojem in Natašo Černič Šuligoj, kot kupcema, notarsko
overnjene dne 20. 3. 1996, pri notarki Mojci
Tavčar Pasar iz Lucije, pod št. OV 895/96; in
pogodbe o priznanju lastninske pravice opr.
št. SV 1123/10, sklenjene dne 15. 12. 2010,
med JP Okolje Piran ter Borisom Šuligojem
in Natašo Černič Šuligoj, notarsko overjene
dne 20. 12. 2010, pri notarki Mojci Tavčar
Pasar iz Lucije, pod št. OV 1145/10.
Okrajno sodišče v Piranu 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 3. 2011

pravice v korist Redžić Ismail, Vodenska
cesta 10, Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja
št. 5/91, z dne 8. 11. 1991, in aneksa št. 1,
z dne 27. 11. 1991, kupoprodajne pogodbe,
z dne 6. 4. 1999 in pogodbe o pripoznavi
lastninske pravice z dne 14. 12. 2009.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi-1A 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 Trbovljah
dne 30. 3. 2011

Dn 41/2011
Os-2453/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Redžić Ismail, Vodenska cesta 10, Trbovlje, ki ga
zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik, Kešetovo
1, Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, ident. št. 1871-2567-2.E
– stanovanje št. 2, v 2. etaži, Vodenska
cesta 10, Trbovlje, vpisani v vl. št. 3695/2,
k.o. Trbovlje, dne 21. 3. 2011, pod št. Dn.
41/2011, začelo postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 5/91, z dne
8. 11. 1991, in aneksa št. 1, z dne 27. 11.
1991, sklenjene med ABC Pomurka Trgovsko podjetje na veliko in malo, Prvi junij
Trbovlje, kot prodajalcem, in Balžun Frido,
Vodenska cesta 10, Trbovlje, kot kupcem,
za stanovanje št. 2, v zgradbi Vodenska
cesta 10, Trbovlje, Original pogodbe se je
po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni
nepremičnini ident. št. 1871-2567-2.E – stanovanje, št. 2, v 2. etaži, Vodenska cesta 10,
Trbovlje, vpisani v vl. št. 3695/2, k.o. Trbovlje – je predlagana vknjižba lastninske

VL 109191/2009
Os-2081/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tone Jančič, Verovškova 60b, Ljub
ljana, proti dolžnici Tamari Budiša, Levčeva
ulica 13, Mengeš, ki jo zastopa odvetnica
Alenka Sočan Žitinik, Tavčarjeva 6/I, Ljub
ljana, zaradi izterjave 2.147,04 EUR, sklenilo:
dolžnici Tamari Budiša, Levčeva ulica 13,
Mengeš, 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
Alenka Sočan Žitinik.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 163954/2009
Os-2037/11
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 Dragu
Zonta, Cesta Andreja Bitenca 134, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Erčulj, Tržaška 40, Ljubljana, zaradi izterjave
213,28 EUR, sklenilo:
dolžniku Dragu Zonta, Cesta Andreja Bitenca 134, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Branko Erčulj, Tržaška 40, 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 28. 1. 2011

I 1978/2010
Os-2082/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odvetniška pisarna Cerar-Hafner o.p.,
d.n.o., Kersnikova ulica 6/II, Ljubljana, zoper
dolžnico Miro Žibret, ki jo zastopa začasni zastopnik Samo Pečenko, Miklošičeva
12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
359,97 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Samo Pečenko, Miklošičeva 12, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma, dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2011
I 13226/2006
Os-2115/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Krekove družbe za storitve
d.o.o., Partizanska 5, Maribor, proti dolžniku Djordju Kerezović, Cesta na Brinovec
5c, Ljubljana – Polje, ki ga zastopa zakoniti
začasni zastopnik Gregor Pirc, Kotnikova
5, Ljubljana, zaradi izterjave 3.231,86 EUR,
sklenilo.
sklep opr. št. I 13226/2006 z dne 12. 11.
2009 o postavitvi začasnega zastopnika
Marka Knafeljca, odvetnik v Ljubljani, Dalmatinova 4, se razveljavi.
Dolžniku Djordu Kerezović se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Pirc
Gregor, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2011
VL 100908/2009
Os-2116/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Dušanu Mijatoviču, Marušičeva ulica 5, Piran, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Mirjana Djurković, Kolodvorska 1, Koper, zaradi izterjave
825,85 EUR, sklenilo:
razreši se začasno zastopnico odvetnico
Svetlano Truglas, Kolodvorska 2, Koper, ki
je bila postavljena s sklepom z dne 22. 11.
2010.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Mirjano Djurković, Kolodvorska 1,
Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VL 124282/2010
Os-2117/11
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, ki jo zastopa Tatjana
Jeglič, Celovška cesta 182, Ljubljana, proti
dolžniku Bojanu Cvetan, Koroška cesta 19,
Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Jelka Sajovic, Šorlijeva 21, p.p.
183, Kranj, zaradi izterjave 4.010,85 EUR,
sklenilo:
dolžniku Bojanu Cvetan, Koroška
cesta 19, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnico Jelko Sajovic, Šorlijeva 21, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2010
VL 45988/2009
Os-2182/11
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 Zvezdani Juras, Bratovševa
ploščad 10, Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Olivera Gomboc,
Slovenska c. 55c, Ljubljana, zaradi izterjave
635,36 EUR, sklenilo:
dolžnici Zvezdani Juras, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prodanem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Olivera Gomboc, Slovenska c. 55c,
1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2011
VL 158064/2009
Os-2185/11
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 Igorju
Lunder, Peščenik 4, Višnja Gora, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Božo Vrtačnik, Frankopanska 18, Ljubljana, zaradi
izterjave 316,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Lunder, Peščenik 4, Višnja Gora, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. lenom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Božo Vrtačnik, Frankopanska 18,
1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma

vse dotlej dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2011
II P 351/2010
Os-2083/11
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici Silvani Pavlin Kuščer, v pravdni
zadevi tožeče stranke Jasne Ramadani,
Streliška pot 14, Nova Gorica, ki jo zastopa
odvetnik Simon Čehovin iz Nove Gorice,
zoper toženo stranko Milaima Xhinaja, neznanega naslova, zaradi razveze zakonske
zveze sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Milaimu Xhinaju,
neznanega naslova postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove
Gorice, Bevkov trg 6, ki bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. II P 351/2010
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 3. 2011
II P 214/2010
Os-2186/11
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po višjem sodniku Igorju Mozetiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Mateje Stojko Mendes,
Ul. Gradnikove brigade 49, Nova Gorica, ki
jo zastopa odvetnica Erika Rejc iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Leonardo Mendesa, zadnji znani naslov 14 Bordon Walk,
Putney, London, Velika Britanija, zaradi razveze zakonske zveze sklenilo:
Na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Leonardu Mendesu postavi začasni zastopnik, odvetnik,
Mitja Matelič iz Nove Gorice, Gradnikove
brigade 6, ki bo zastopal toženo stranko
v pravdni zadevi II P 214/2010, vse dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 3. 2011
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pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2011
D 95/2010
Os-5237/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 23. 2. 2010 umrlem Tramte
Borisu, rojenem 30. 5. 1946, nazadnje stanujočem Gradnikova 115, Radovljica.
Dediči prvega dednega reda in drugega
dednega reda so se dedovanju odpovedali.
Ostali zakoniti dediči niso znani. Zato se jih
poziva, da se v roku enega leta od objave
tega oklica javijo sodišču in uveljavljajo dedno pravico, sicer bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 7. 2010
D 45/2003
Os-5238/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 12. 10. 2002 umrli Kokelj Mariji,
rojeni 27. 3. 1915, nazadnje stanujoči Zgornja Dobrava 11.
Zapustničin nečak Franc Ješe je neznan.
Zato se ga poziva, da se v roku enega leta
javi sodišču, sicer bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 7. 2010
D 70/2010
Os-7339/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 13. 3. 1963 umrli Jelli Minar,
rojeni 31. 7. 1889, nazadnje stanujoči Južnoafriška republika, za denacionalizirano
premoženje.
Zakoniti dediči po zapustnici niso znani.
Vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
se poziva, da se v roku enega leta od objave
tega oklica javijo sodišču, sicer bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 12. 2010

Oklici pogrešanih
Oklici dedičem
D 866/2010
Os-2202/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Ani Wagner, rojeni Šuster, rojeni dne 31. 10. 1925,
državljanki Republike Slovenije, umrli dne
16. 9. 2010, nazadnje stanujoči Rosenhügelstrasse 192, Dunaj.
Zapustnica je napravila oporoko, v kateri
je razpolagala z vsem svojim premičnim in
nepremičnim, kot tudi denacionaliziranim premoženjem, ki ga je zapustila oporočni dedinji
Nini Umek. Zapustnica ni imela potomcev.
Zapustničina najbližja sorodnica je sestrična
Stanislava Umek, ki je oporoko priznala za
pravno veljavno. Zapustnica pa je imela še
druge sestrične in bratrance oziroma pokojne
bratrance, ki so morebiti zapustili potomce,
katerih imena, drugi osebni podatki in podatki
o stalnem prebivališču sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo

N 80/2009
Os-2110/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanko Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Marino Babič, Cesta XVI.
št. 22, Prade, Koper, ki ga zastopa odvetnik
Igor Kocjančič, zoper nasprotno udeleženko Marijo Oblak, vdova Antona, z zadnjim
znanim bivališčem Rožar, Črni Kal, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešane
nasprotne udeleženke za mrtvo, po naroku
dne 8. 3. 2011, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Marije Oblak, vdove Antona, z zadnjim znanim bivališčem Rožar,
Črni Kal, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2011
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N 8/2010
Os-2111/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Darija Kozlovič, Butari 5b,
Gračišče, ki ga zastopa odvetnik Rok Jenko,
zoper nasprotno udeleženko Ano Levac, pokojnega Ivana, z zadnjim znanim bivališčem
Butari bb, Gračišče, ki jo zastopa skrbnica
za poseben primer Irena Fister iz Kopra,
zaradi razglasitve pogrešane nasprotne
udeleženke za mrtvo, po naroku dne 8. 3.
2011, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Ane Levac, pokojnega
Ivana, z zadnjim znanim bivališčem Butari
bb, Gračišče, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2011
N 79/2009
Os-2112/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Marino Babič, Cesta XVI.
št. 22, Prade, Koper, ki ga zastopa odvetnik Igor Kocjančič, zoper nasprotnega udeleženca Josipa Oblak, pokojnega Antona,
z zadnjim znanim bivališčem Rožar, Črni
Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve
pogrešanega nasprotnega udeleženca za
mrtvega, po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Oblaka, pokojnega Antona, z zadnjim znanim bivališčem Rožar, Črni Kal, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
N 37/2010
Os-2209/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Draga Jakomin, Boškarji 8,
Pobegi, zoper nasprotnega udeleženca Josipa Jakomin, pokojnega Dominika, z zadnjim znanim bivališčem v Pobegih, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Irena
Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega,
po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Jakomina,
pokojnega Dominika, z zadnjim znanim bivališčem v Pobegih, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2011
N 65/2010
Os-2229/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagateljice Marije Gregorič, Ravne 11,
Pobegi, ki jo zastopa Odvetniška družba
Čeferin, o.p., d.o.o., zoper nasprotnega udeleženca Josipa Ražman, z zadnjim znanim
bivališčem Truške 19, Marezige, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister
iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, po naroku dne 11. 3. 2011, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Ražmana,
rojenega 24. 10. 1885, pokojnega Andreja,
z zadnjim znanim bivališčem Truške 19, Marezige, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, se poziva, da to sporočijo na
slovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 3. 2011

N 41/2010
Os-2231/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Žarka Juriševič, Dol pri Hrastovljah 44, Črni Kal, ki ga zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotnega
udeleženca Josipa Juriševič, z zadnjim znanim bivališčem Dol pri Hrastovljah, Črni Kal,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Cvetka Birsa iz Ankarana, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca
za mrtvega, po naroku dne 11. 3. 2011,
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Juriševiča, rojenega 5. 9. 1891, z zadnjim znanim bivališčem
Dol pri Hrastovljah, Črni Kal, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 3. 2011
N 50/2010
Os-2059/11
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je
v teku nepravdni postopek predlagateljice
Marije Gomboc, Ivanci 60, Bogojina, zaradi
razglasitve za mrtvega nasprotnega udeleženca Štefana Nežič, nazadnje stanujočega
v Ivancih, sedaj neznanega bivališča, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Ana
Žižek, Ivanci 60, Bogojina.
Štefan Nežič se je rodil dne 5. 7. 1913,
v Ivancih, očetu Štefanu Nežič in materi
Klari Nežič. Pogrešanec je bil brat matere predlagateljice, torej njen stric, in je nekje
po letu 1930 odšel v Francijo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po izteku roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 3. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Benedičič-Angelov Alenka, Rakuševa
ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500081571, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnn-319158
Čač Rok, Gregorčičeva 25, Maribor,
zavarovalno polico, št. 074488996 za
življenjsko zavarovanje, izdala zavarovalnica
Vzajemna. m-151
Čučko Gabrijela, Nova ulica 4,
Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št.
50500076968, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-211
Čučko Matej, Rožna ulica 3, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500108522,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnd-319218
Damiš Klavdija, Jablance 18, Zgornja
Korena, zavarovalno polico, št. 50500060888
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-156
Drglin Erna, Podlipoglav 33, LjubljanaDobrunje,
zavarovalno
polico,
št.
50500020085, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gny-319222
Ferk Milan, Lokovica 85, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 41601006803,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnh-319214
Furlan Severin, Branik 33D, Branik,
zavarovalno polico, št. 40303000769,
izdala zavarovalnica KD Zavarovalnica.
gnc-319094
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj ponudbo
za sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe
pokojnina: 78011345, ponudbo za sklenitev klasičnega življenjskega zavarovanja:
577230, ponudbi za premoženjsko zavarovanje: 183682, 183683, ponudbo za sklenitev
nezgodnega zavarovanja: 666495, ponudbi
za sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe
Elite: 305121, 3005122. Ob-2404/11
Hafner Anton, Seničnica 18, Medvode,
zavarovalno polico, št. 50500083496, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-319091
Halužan Mojca, Mestinje 47, Podplat,
zavarovalno polico, št. 50500079511
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-319065
Janković Slaviša, Cesta k Tamu
15a, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500062783, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-140
Jesenovec Vera, Cesta na Polju
14, Vrhnika, zavarovalno polico, št.
50500119192, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gng-319090
Kadilnik Rok, Hrenova 20, Nova Cerkev,
zavarovalno polico, št. 50500061219, izdala
zavarovalnica KD Življenje (Slovenica
življenje). gnu-319226
Karaič Helena, Marinčev grič 26, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 50500024928, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-319016
Karaič Rastko, Marinčev grič 26, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 50500024929,
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
gng-319015

Koman Mojca, Vodnikova 188, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500097791,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gns-319153
Kos Andrej, Steklarska ulica 23, Rogatec,
zavarovalno polico, št. 50500063755,
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
gnb-319045
Kranjc
Monika,
Črešnjevci
14,
Gornja Radgona, zavarovalno polico, št.
50500069093, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnb-319220
Langus Petrović Anže, Langusova
25, Radovljica, zavarovalno polico, št.
50500077322, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnh-319089
Milenković Goran, Trg Prešernove
brigade 8, Kranj, zavarovalno polico, št.
50500084017, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-319215
MIR d.o.o., Videm pri Ptuju 43, Videm pri
Ptuju, zavarovalno polico, št. 50500057335,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gne-319217
Ozimič
Thomas,
Prvomajska
8,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500039660, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-214
Podboj Andrej, Voljčeva cesta 4, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 505000990944, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnz-319096
Potisek Uroš, Loški Potok 16, Loški
Potok, zavarovalno polico, št. 50500024698,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gni-319038
Privošnik Janez, Šolska ulica 58,
Šempeter v Savinjski dolini, zavarovalno
polico, št. 50500008317, izdala zavarovalnica
Fondpolica KD Življenje. gnp-319081
Roš Nevenka, Tropovci, Šolska ulica 8,
Tišina, zavarovalno polico, št. 50500088488,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnt-319227
Valentan Borut, Dragučova 15, Pernica,
zavarovalno polico, št. 50500032847, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-159
Verdinek Irena, Kompole 89, Štore,
zavarovalno polico, št. 50500086197, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-319088
Verlič Davorin, Selnica ob Muri
163, Ceršak, zavarovalno polico, št.
50500022915, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnd-319043
Verlič Melita, Selnica ob Muri 163, Ceršak,
zavarovalno polico, št. 50500022918, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc-319044
Zorko Saksida, Branik 156, Branik,
zavarovalno polico, št. 40303000768,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnm-319084

Spričevala preklicujejo
Ačko Tomaž, Krčevina pri Ptuju 70, Ptuj,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2006. m-185
Ahac Bojana, Zavrstnik 30E, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1996,
izdano na ime Majerič Bojana. gnu-319051
Beber Aljoša, Ob kanalu 11, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in
mehanične šole Maribor, izdano leta 2003.
m-130
Ber Dušan, Podvinci 85a, Ptuj, spričevalo
3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 2007. m-127
Bolta Urška, Marincljeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2007. gnw-319024
Borko Mojca, Cerkvenjak 14, Cerkvenjak,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1995, 1996. m-201
Brdnik Denis, Štrihovec 69a, Šentilj v Slov.
Goricah, spričevalo 3. in 4. letnika ter poklicne mature Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 2003, 2004, 2004. m-148
Brglez Kaja, Zagrad 4, Radeče,
spričevalo 3. letnika, Šolskega centra Celje,
izdano leta 2008. gnc-319019
Brglez Kaja, Zagrad 4, Radeče,
spričevalo 4. letnika, Šolskega centra Celje,
izdano leta 2009. gnb-319020
Budački Simon, Ulica Belokranjskega
odreda 11, Metlika, spričevalo Splošne
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2010.
gnd-319018
Bukvić Dragica, Ulica Moše Pijade 45,
Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
živilske šole Maribor, smer mesar, izdano
leta 1985, 1986. m-135
Bukvić Dragica, Ulica Moše Pijada
45, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole Maribor, izdano leta 1984.
m-134
Cafuta Nataša, Ptujska gora 110 b,
Ptujska Gora, spričevalo o poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2002. m-194
Čater Karolina, Bevkova 3, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje strojne in
poslovne šole Maribor, izdano leta 2009.
m-141
Čmer Irena, Škofja vas 14, Škofja
vas, spričevalo 3. letnika Tehniške šole
Celje - gradbeni odsek, izdano leta 1973.
gne-319092
Črepinšek Karmen, Pongrac 1D, Griže,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije v Celju,
smer upravni tehnik, izdano leta 1992, 1993.
m-153
Domadovnik Natalija, Mariborska ulica
48, Zgornja Polskava, spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije in Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 2000, 2001. m-190
Dular Marko, Nušičeva 2a, Celje, indeks,
št. 18051594, izdala Filozofska fakulteta v
Mariboru. m-170
Fekonja Luka, Maistrova 16, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2011,
2002. m-210
Filipaj Darja, Zalog 6, Golnik, spričevalo
o končani OŠ Preska, izdano leta 2001.
gnj-319062
Frelih Marko, Plešičeva 29, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1996. gni-319067
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Geč Vladimir, Kokolajnščak 3, Sveti Jurij
ob Ščavnici, zaključno spričevalo Živilske
šole Maribor, poklic pek, izdano leta 1984.
m-166
Gostinčar Katarina, Spodnja Senica
39, Medvode, indeks, št. 18020042, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gns-319078
Grosek Aljaž, Ljubljanska 18a, Celje,
spričevalo 3., 4. letnika ter maturitetno
spričevalo I. gimnazije v Celju, splošna
gimnazija, izdano leta 2000, 2001, 2001.
m-143
Groza Jože, Kukeč 18, Križevci,
spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci, izdano
leta 1998. gnn-319212
Gselman Martin, Formin 4a, Gorišnica,
indeks, št. 30800545, izdala Medicinska
fakulteta Maribor. m-183
Guček Mojca, Košnica 52 b, Celje,
spričevalo 3. letnik SŠGT Celje, smer
gostinski tehnik, izdano leta 1994. m-181
Hergula Franc, Cvetkovci 41a, Podgorci,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor, poklic slikopleskar, izdano leta
1994. m-203
Hočevar Rok, Ilovški štradon 61,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja. gnh-319014
Hohler Dejan, Koroška vas na Pohorju
10, Zreče, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004.
m-175
Horvat Jana, Gubčeva 6, Krško,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2006/2007. gny-319147
Horvat Jana, Gubčeva 6, Krško,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2009/2010. gnx-319148
Horvat Matjaž, Stara Fužina 167,
Bohinjsko Jezero, spričevalo in diplomo
Srednje poklicne in strokovne šole Kranj,
leto izdaje 2009. gnn-319058
Hrnčič Željko, Smetanova 35, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole, smer tesar
gradbinec 2, IV. stopnja, izdano leta 1986.
m-196
Ikić Elvir, Koželjskega 5, Velenje,
spričevalo 2. letnika ŽŠM za poklic pek,
izdano leta 1996 v Mariboru. m-207
Ipavec Borut, Podsabotin 17, Kojsko,
maturitetno spričevalo Ekonomske trgovske
šole Nova Gorica, izdano leta 2000.
gnx-319048
Jakovac Barbara, Jamnikova 3, Ruše,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2011. gno-319082
Janžič Janja, Ptujska cesta 98, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2005. m-202
Jašarević Omer, Makedonska 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in
metalurške šole Maribor, smer livar, izdano
leta 1988. m-133
Jelen Rolando, Dobriša vas 21, Petrovče,
maturitetno spričevalo RŠC Velenje, izdano
leta 1981. gnv-319225
Jeranko Dragica, Štrihovec 68, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o uspehu o poklicni
maturi CDI Univerza Ljubljana, izdano leta
2004. m-176
Kaisersberger Dejan, Gerečja vas
63, Hajdina, spričevalo 2. letnika Elektro
računalniške šole Ptuj, smer elektrotehnik
elektronik, izdano leta 2004. m-205
Kerpan Vinković Martina, Ilovški štradon
2 b, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole
v Ljubljani, smer ekonomsko komercialni
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tehnik, izdano leta 1994, izdano na ime
Kerpan Martina. gny-319072
Kocjan Janez, Šalka vas 171, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok Ljubljana, št. I/1638 R-32 A,
izdano leta 1997/1998. gnc-319219
Kolar Maja, Selovec 7, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2009/2010. gni-319213
Kolle Marija, Vrbovec 37, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnu-319030
Koren Boštjan, Bukovec 43, Zgornja
Polskava, zaključno spričevalo SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1991. m-124
Korun Alenka, Lipa 42, Velenje,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Ljubljana, izdano leta 2007. gne-319017
Kostič Momir, Obala 124, Lucija, Portorož
- Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
SGTŠC Izola, poklic kuhar. gno-319032
Kovačič Urška, Na ledinah 6, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2010. gno-319157
Kožar Erna, Polje, cesta V/1, LjubljanaPolje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Ledina. gnm-319034
Kranjc Maja, Bevkova 3, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m-132
Krasniči Hasan, Rotivski trg 8, Maribor,
spričevalo 4. letnika Škofijske gimnazije
Maribor, izdano leta 2010. m-195
Krasnići Hasan, Rotovški trg 8, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnik Srednje škofijske
gimnazije Maribor, izdano leta 2007, 2008.
m-147
Krasniqi Fatmir, Moskovska ulica 4,
Maribor, spričevalo o NPK Srednje gradbene
šole, izvajalec zidanja in ometavanja, izdano
leta 2010. m-164
Kržan Zala, Dermotova 6a, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2009. gnu-319026
Kučič Aleksandra, Črneča vas 31,
Kostanjevica na Krki, spričevalo 1. letnika
Srednje šole Sevnica, izdano leta 2005.
gnw-319049
Kurtić Kristina, Jakčeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Landis d.o.o. gnz-319021
Leskovšek Vojko, Hrenova 36C, Nova
Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu STŠ
Celje, izdano leta 1992. gno-319057
Lipovnik Janez, Tolsti vrh 14, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 11120210115,
izdala Višja strokovna šola Slovenj Gradec.
m-154
Loboda Matevž, Za Pšato 7, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Elektrotehniškoralunalniške strokovne šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2010. gny-319022
Londero Aleksander, Gornje Duplje 77a,
Duplje, diplomo Srednje železniške šole
Ljubljana. gnk-319036
Mahnič Dominik, Modrič 7, Laško,
maturitetno spričevalo Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2002.
gnt-319077
Majhenič Zlatko, Ješenca 2i, Rače,
spričevalo OŠ Zg. Kungota, izdano leta
1975. m-145
Majhenšek Trnič Kristijan, Valvazorjeva
26, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, smer
turistični tehnik, izdano leta 2009. m-187
Marič Tamara, Sevranska ulica 16,
Odranci, spričevalo 1. letnika Srednje

zdravstvene in kozmetične šole Maribor,
smer medicinska sestra (smer 3+2), izdano
leta 2010. m-126
Mavrič Franc, Radomerščak 51b,
Ljutomer, spričevalo 3. letnika in zaključnega
izpita Srednje kovinarske šole v Mariboru,
poklic avtomehanik, izdano leta 1983.
m-198
Mesarič Bojan, Ptujska cesta 53,
Pragersko, spričevalo 3. in 4. letnika ter
diplomo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1987,
1988, 1988. m-131
Mihelač Barbara, Kacova ulica 4, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2003, 2004, 2005. m-208
Možina Meta, Dolenčice 9, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2010. gnz-319071
Murko Aleš, Pobrežje 152/a, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in tehniške šole Ptuj, izdano leta
2001. gnu-319076
Murko Andrej, Trnovski vrh 26a,
Trnovska vas, zaključno spričevalo diplomo Gradbenega šolskega centra v
Mariboru, poklic slikopleskar, izdano leta
1984. m-209
Nedeljko Natalija, Kuršinci 10, Mala
Nedelja, spričevalo 4. letnika Srednje
prometne šole Maribor, smer prometni
tehnik, izdano leta 2010. m-162
Nevreden Dragica, Vrtovin 114C, Črniče,
zaključno spričevalo Centra strokovnih
šol (frizerska šola), izdano leta 1980.
gnr-319154
Odlazek Jereb Darja, Grčarevec 4,
Logatec, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje kemijske šole in gimnazije, izdano
leta 1992/1993-1996, izdano na ime Odlazek
Darja. gnx-319223
Okleščen Matej, Košenice 97, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto, Srednje poklicne
šole, izdano leta 2002/2003, št. II-D/88.
gnm-319059
Osredkar Tjaša, Vaše 30b, Medvode,
spričevalo 7. razreda OŠ Preska, izdano
leta 2009. gnv-319075
Ozimc Boštjan, Pešpot 7, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske,
strojne
in
metalurške
šole Maribor, poklic avtomehanik, št.
50/95-110-IE/3S-2422, izdano leta 1995.
gni-319063
Peharda Ivan, Štrekljeva 24, Maribor,
diplomo IKŠ pri Tam, izdano leta 1981.
m-150
Pernek Darinka, Ob ribniku 42 a, Maribor,
zaključnega spričevala Šolskega centra za
blagovni promet, smer tehnična stroka,
izdano leta 1981. m-178
Petrič Boštjan, Mali Ločnik 26, Turjak,
indeks, št. 12160150316, izdala Višja
strokovna šola v Ljubljani, leto izdaje 2009.
gnh-319064
Pirjevec Neva, Gradišče 18, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za zdravstvo in družboslovje Nova Gorica,
št. 465, izdano leta 1982. gnz-319221
Plečko Tomislav, Česnikova ulica 22,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta
Čufarja v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnd-319068
Postružnik Gregor, Zg. Porčič 57, Sv.
trojica v Slov. Goricah, spričevalo 2. letnika
strojni tehnik PTI, Tehniškega šolskega
centra Maribor, izdano leta 2010. m-182
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Postružnik Gregor, Zg. Porčič 57,
Sv. trojica v Slov. Goricah, spričevalo
zaključnega 5. letnika Srednje strojne šole
Maribor, izdano leta 2010. m-168
Potočnik Igor, Neratova ulica 3, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ Maribor,
smer elektrikar energetik, izdano leta 1993,
1994, 1995. m-158
Poznič Anja, Medetova ulica 3, Kranj,
spričevalo 7. razreda OŠ Stražišče Kranj,
izdano leta 2009. gnj-319087
Prašnički Peter, Trdinova 8, Krško,
diplomo Srednje šole Brežice, št. 36, izdano
11. 6. 1990. gnv-319150
Prevejšek Tadej, Gor. Lepa vas 8A,
Krško, spričevalo 1. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto.
gnv-319050
Primožič Matej, Prežihova 19, Maribor,
spričevalo o maturi Srednje trgovske šole
Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta
2007. m-186
Puljič Demijan, Ptujska cesta 38, Rače,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
in kozmetične šole Maribor, smer tehnik
zdravstvene nege, izdano leta 2010. m-149
Qui Guanjun, Obrežna ulica 65,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, smer
natakar, izdano leta 2007. m-212
Rašl Davorin, Žabjak 27, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Maribor št. 1509/97, poklic tesar opažev,
izdano leta 1997. m-160
Razpet Bojan, Ravne pri Cerknem 44,
Cerkno, spričevalo 1., 2., 3. in zaključno
spričevalo Srednje šole Jurija Vege Idrija.
gnt-319052
Romih Dejan, Mrzla Planina 45,
Zabukovje, indeks, št. 11140120942, izdala
ETRŠ Brežice, višja strokovna šola, leto
izdaje 2007/2008. gnq-319155
Rozman Aljoša, Rogaška cesta 56,
Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika SKSMŠ v
Mariboru, izdano leta 1992, 1993. m-129
Samec Iztok, Partizanska 2, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene
šole
Murska
Sobota,
št. I-TZN/22, izdano leta 1999/2000.
gnl-319060
Samec Iztok, Partizanska 2, Murska
Sobota, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene
šole
Murska
Sobota,
št. I-TZN/22, izdano leta 2000/2001.
gnk-319061
Sapač Žalik Sebastjan, Stara ulica 3,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ
izdala III. OŠ Murska Sobota, izdano leta
2004. gnn-319033
Senekovič Kim, Besednjakova ulica
3, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2007. m-163
Senekovič Patricija, Gočova 15, Sv.
trojica v Slov. Goricah, spričevalo 3. in 4.
letnika Škofijske gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2005, 2006. m-142
Smajić Almina, Žabjek 4, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za stor.
dejavnosti in logistiko Celje št. 1, izdano leta
2006/2007. gnb-319224
Smontara Alen, Celjska 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
in kozmetične šole Maribor, smer tehnik
zdravstvene nege, izdano leta 2010.
m-152
Stegne suzana, Tinjska gora 3, Zgornja
Ložnica, spričevalo 5. letnika Zdravstvene in
kozmetične šole Maribor, izdano leta 2009.
m-138

Stele Špela, Jamova cesta 48, Ljubljana,
indeks, št. 61226476, izdala Filozofska
fakulteta Maribor. gnp-319206
Šega Milan, Sele 62, Pragersko,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1985. m-192
Šepetavc Andraž, Kozlovičeva 25, Koper
- Capodistria, spričevalo SEPŠ Koper, izdano
leta 2003. gns-319053
Šepetavc Nina, Ulica Stanka Škalerja
17, Brežice, spričevali 3. in 4. letnika in
maturitetno spričevalo, izdala Gimnazija
Brežice, leta 2003 in 2004. gnb-319074
Šestanj Martin, Zamušani 21, Gorišnica,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole
Maribor, smer mesar, izdano leta 1993.
m-213
Šeško Horvat Sabina, Ulica 30. maja 1a,
Limbuš, indeks, št. 59040571, izdala VŠUP
Novo mesto. m-174
Šetar Sanja, Stari log 15, Pragersko,
potrdilo o opravljeni maturi Srednje šole za
oblikovanje Maribor, poklic modni oblikovalec,
izdano leta 2007. m-172
Šimenc Maja, Pristava 2, Mengeš,
spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2004.
gno-319207
Špehar Marija, Gor. Radenci 8, Stari
trg ob Kolpi, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Kočevje, izdano leta 1985.
gnk-319211
Šušteršič Yannick, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta
Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnc-319069
Toplak Sebastijan, Zg. Hoče 59, Hoče,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1992. m-191
Tratnik Davor, Stara cesta 1c, Ljutomer,
spričevalo o končani šoli in zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Maribor, smer mizar
tapetnik, izdano leta 1999, 1999. m-197
Ulčnik Marija, Rudarska cesta 23A,
Senovo, zaključnega spričevala Srednje
tekstilne šole Sevnica, izdano leta
1985, izdano na ime Medvešek Marija.
gns-319028
Vidovič Dušanka, Zakl 13b, Podlehnik,
zaključni izpit Srednje frizerske šole Maribor,
izdan leta 2002. m-167
Vidovič Karina, Dravinjski vrh 1, Videm
pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 2009. m-128
Vilčnik Thomas, Dornava 142b, Dornava,
zaključno spričevalo Srednje šole Ptuj, smer
avtokaroserist, izdano leta 2010. m-199
Vindiš Matjaž, Mala Varnica 44, Zgornji
Leskovec, zaključno spričevalo poklicne
tehniške in strojne šole Ptuj, smer strojni
tehnik, izdano leta 2000. m-180
Vouk Gašper, Cvetna ulica 2, Šentjur,
spričevalo 1. letnika I. gimnazije v Celju,
splošna gimnazija, razred športni, izdano
leta 2010. m-193
Zakrajšek Marta, Podtabor 24, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Ljubljana, poklic kuharica,
izdano leta 1970. m-200
Zupan Tadej, Polzela 178, Polzela,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne in tehniške
rudarske šole, št. 680, izdano leta 2005,
2006. gnt-319152
Zupančič Olga, Preglov trg 10, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Josipa Jurčiča Stična, št. 11, izdano leta
1976, izdano na ime Ihan Olga. gny-319047
Žgajnar Samo, Prešernova ulica 24,
Maribor, maturitetno spričevalo III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2002. m-136
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Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Dragić Igor s.p.,
Kašeljska cesta 51, Ljubljana - Polje, izvod
licence skupnosti št. 009064/001, izdana pri
OZS dne 7. 3. 2008 z veljavnostjo do 7. 3.
2013. gnb-319070
Avtoprevozništvo
in
organizacija
Prevozov Lesnika Ljudmila s.p., Breg pri
Polzeli 32, Polzela, licenco, št. 007779, za
vozilo Iveco Eurocargo, registrska št. CE
V8-04L. gnj-319095
Cenčič Vid, Vičava 35, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 30800196, izdala Medicinska
fakulteta v Mariboru. m-204
Cigoj Primož, Linhartova cesta 2A,
Domžale,
študentsko
izkaznico,
št.
63040199, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gni-319013
Čubrić Anja, Grizoldova 14, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61227097, izdala
Filozofska fakulteta v Mariboru. m-206
Dular Marko, Nušičeva 2a, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18051594, izdala
Filozofska fakulteta v Mariboru. m-171
Durić Elvis, Cesta 30. avgusta 1,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška. gnn-319208
Ferš Daša, Dalmatinska ulica 36,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 0005986212. m-161
Gajser Vincenc, Radvanjska 92,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500027048000, izdal Cetis Celje, leta
2010. m-137
Glavač Špela, Skalna ulica 20, Otočec,
študentsko izkaznico, št. 25070031, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gng-319040
Grojzdek Rok, Bilečanska 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 32090017, izdala
Univerza v Ljubljani. gnl-319085
Gselman Martin, Formin 5a, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. 30800545, izdala
Medicinska fakulteta Maribor. m-184
Hribar Uroš, Prešernova cesta 10,
Radomlje,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazija Bežigrad. gnq-319205
Jefić Savo, Chengdujska cesta 2,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20980408, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnr-319054
Kamenski Peter, Volodjeva 15, Maribor,
potrdilo o uspešno končanem usposabljanju
z delom na Andragoškem zavodu, poklic
zidar, izdano leta 1997. m-139
Kondić Zvezdana, Lužiško-srbska ulica
7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19391407, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnq-319080
Korez Donat, Janževa gora 2, Selnica ob
Dravi, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 0006040620. m-169
Lakner Jan, Cankarjeva cesta 14,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija. gnm-319209
Levičar Tadej, Ul. Tončke Čečeve 9, Krško,
študentsko izkaznico, št. 21070345, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnt-319027
Loboda Jure, Štihova ulica 24, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnx-319073
Lovrec Sandra, Stanetinci 12, Cerkvenjak,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gr. šola
Maribor, št. 0006031545. m-146
Lovrenčič Adriana, Dolge njive 14a,
Voličina, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 0005986395. m-155
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Maroša Tadej, Kajuhova ulica 11,
Beltinci, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008981000, izdajatelj Cetis d.d.
gnj-319037
Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5,
Sevnica, potrdilo za voznika, izdano na ime
Nedeljko Vasić, veljavno od 2. 4. 2009 do
3. 4. 2010, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Ljubljana, št. 006613/BGD57-31921/2009, leto izdaje 2009. gnh-319039
Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5,
Sevnica, potrdilo za voznika, izdano na ime
Alvir Plavulj, veljavnost od 9. 4. 2009 do 7. 4.
2010, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Ljubljana, št. 0066113/MJ57-2-2084/2009,
leto izdaje 2009. gnf-319041
Mirkac Tina, Šmiklavž 19b, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico, št.
93639544, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m-157
Mivšek Polona Ana, Rovtarske Žibrše
11B, Rovte, študentsko izkaznico, izdala
Fakulteta za družbene vede Univerze v
Ljubljani. gnn-319083
Močnik Branko, Veliki Boč 35, Selnica
ob Dravi, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500025433000, izdal Cetis d.d., leta
2010. m-173
Motaln Klemen, Kostanjevec 13, Zgornja
Ložnica, avtobusno vozovnico Veolia, št.
008817, smer Kostanjevec-Slovenska
Bistrica- Maribor. m-144
Orgulan Mojca, Ulica Lackovega odreda
5a, Limbuš, dijaško izkaznico, izdala I.
gimnazija Maribor, št. 0005998661. m-165
Pavlović Željko, Njivice 4, Radeče,
potrdilo o opravljenem izpitu NPK za poklic
voznik št. 973. gnl-319035
Pavlović Željko, Njivice 4, Radeče, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011147003,
izdal Cetis d.d. gnz-319046
Pliberšek Boris, Breg 56, Majšperk,
potrdilo o končanem programu SKSMŠ
Maribor, smer orodjar, izdano leta 1990.
m-179
Polak Marko, Turje 64, Dol pri Hrastniku,
študentsko izkaznico, št. 63060443, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnr-319029
Ponikvar Ana, Šempas 169E, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 27005775,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnp-319156
Primc Kaja, Gradiška ulica 3, Straža,
študentsko izkaznico, št. 31080151, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnx-319023
Radoslav Nika, Šmarska cesta 44,
Koper - Capodistria, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za zdravstvenega tehnika,
izdal Klinični center Ljubljana, leta 1995.
gnp-319031
Reberšak Gregor, Male Braslovče 93,
Braslovče, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500018125000, izdajatelj Cetis Celje.
gne-319042
Siltoni d.o.o., Sinja Gorica 106B,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500028729000, ki glasi na ime Vladimir
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Unterberger, Prešernova 17A, Ajdovščina,
izdal Cetis d.d. gnf-319216
Sraka Gregor, Ravenska cesta 42,
Beltinci, študentsko izkaznico, št. 18080814,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gny-319097
Stanojević Jana, Ukmarjeva 4, Portorož
- Portorose, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Piran. gnv-319025
Suhadolčan Neva, Steletova cesta 17,
Kamnik, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za področje vzgoje in izobraževanja,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport leta
2009. gni-319163
Šiško Julija, Stavešinci 11a, Spodnji
Ivanjci, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 0006037522. m-125
Špacapan Izidor, Prvačina 238A,
Prvačina, orožni list, št. OL 0040246, izdala
Upravna enota Nova Gorica, 2003, reg. št.
listine 1473. gnp-319056
Štiftar Tamara, Resljeva 6, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 01008237, izdala
Pedagoška fakulteta. gnf-319066
Štulanović Melisa, Polje c. VI/6,
Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št.
26100030, izdala Visoka šola za zdravstvo
Novo mesto. gnu-319151
Štumberger Dejan, Mestni trg 16,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
63020330, izdala Fakulteta za računalništvo
v Ljubljani. gnq-319055
T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnico, št. 0000052, za državo
11, oznaka države 191. gnd-319093

Tršan Matic, Valburga 88, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
gimnazija. gnl-319210
Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilnice za državo
Rusija 643/09, št. dovolilnice 0502478,
država Kazahstan, št. 398/11, št. dovolilnice
0009021. gnm-319159
Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž na
Dravskem polju, dovolilnic za državo Rusijo
643/11, št. dovolilnic: 0513384, 0513504,
0513505. gnl-319160
Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilnic za državo
Ukrajina 804/03, št. dovolilnic: 005012,
005019, 005655, 005665. gnk-319161
Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilnic za državo
Ukrajina 804/11, št. dovolilnic: 060761,
061764. gnj-319162
Večernik Rudolf, Na Jelovcu 13,
Brestanica, izkaznico vojnega veterana, št.
014916, izdano 24. 7. 1996. m-188
Vidmar David, Brezje pri Grosupljem
87, Grosuplje, študentsko izkaznico,
št. 24940143, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko, leto izdaje
1994. gnk-319086
Vojko Reja s.p., Rožar 15, Črni Kal,
licenco, št. 006891/013, za vozilo Scania
R 500/3700 EURO 4, registrska številka KP
21-07F. gnw-319149
Vrečko Dušan, Cesta ob Ribniku 28, Miklavž na Dravskem polju, službeno izkaznico,
št. 106920, izdano 13. 10. 2009. m-189
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