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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 430-2336/2010/9

Ob-2598/11

Sprememba
Ministrstvo za notranje zadeve je dne
18. 3. 2011 v Uradnem listu RS, št. 20/11,
objavilo Javni razpis za izvajanje programov
pomoči prosilcem za mednarodno zaščito,
št. 430-2336/2010, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Javni razpis za izvajanje programov
pomoči prosilcem za mednarodno zaščito,
št. 430-2336/2010, se spremeni na naslednji način:
– 8. točka »Način financiranja«, v delu, ki
se nanaša na posredne upravičene stroške
(C), in sicer tako, da se pravilno glasi:
»Posredni upravičeni stroški ne smejo
presegati 7% skupne vrednosti stroškov
dela izvajalcev in materialnih stroškov (A+B)
ter morajo prav tako biti povezani s programom.«
– 8. točka »Način financiranja«, v delu,
ki se nanaša na izplačilo sredstev oziroma predplačilo, in sicer tako, da se pravilno
glasi:
»V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali
ustanova, je pod pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije upravičen do predplačila
sredstev, in sicer lahko izvajalec v 30 dneh
od podpisa pogodbe s pisnim zahtevkom
naročnika zaprosi za predplačilo sredstev,
in sicer lahko zaprosi za predplačilo v enkratnem znesku do višine največ 20% od
vrednosti predvidenih aktivnosti do 30. 6.
2012 opredeljeni v pogodbi.«
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-1810/2011/9
Ob-2541/11
Sprememba
Ministrstvo za notranje zadeve je dne
18. 3. 2011 v Uradnem listu RS, št. 20/11 objavilo javni razpis za izvedbo programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano
mednarodno zaščito, št. 430-1810/2010.
Javni razpis za izvedbo programa oskrbe
mladoletnikov brez spremstva s priznano
mednarodno zaščito, št. 430-1810/2010, se
spremeni na naslednji način:
– 3. točka »Pogoji za prijavo na javni
razpis«, in sicer tretji odstavek, ki se pravilno glasi:
»Prijavitelj mora imeti ustrezno število
strokovnega kadra – izvajalcev aktivnosti

programa – glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni
v letu dela z mladoletniki. Strokovni kader
mora imeti ustrezno izobrazbo (poklici:
socialni/a pedagog/inja ali psiholog/inja ali
socialni delavec/ka ali opravljen strokovnih
izpit za vzgojitelja v domovih za učence in
dijaških domovih) in dve leti delovnih izkušenj na področju dela z mladoletniki brez
spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, v zadnjih 8 letih ter mora aktivno obvladati slovenski jezik ter pogovorno vsaj en
tuj jezik. V primeru, da ima oseba opravljen
strokovni izpit za vzgojitelja v domovih za
učence in dijaških domovih, mora imeti dve
leti delovnih izkušenj z že opravljenim strokovnim izpitom za vzgojitelja v domovih za
učence in dijaških domovih na področju dela
z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki v zadnjih 8 letih ter
mora aktivno obvladati slovenski jezik ter
pogovorno vsaj en tuj jezik. O znanju jezika
prijavitelj poda izjavo v Prilogi št. IV/6.«
– 6. točka, »Merila za izbor programa«,
in sicer 2. točka meril »Usposobljenost kadra«, ki se pravilno glasi:
»Ocenjujejo se izkušnje strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a
pedagog/inja ali psiholog/inja ali socialni/a
delavec/ka ali opravljen strokovnih izpit za
vzgojitelja v domovih za učence in dijaških
domovih) na področju dela z mladoletniki
brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, in sicer za največ 3 strokovne delavce z ustrezno izobrazbo. V primeru več
kot treh strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo, se ocenjujejo trije strokovni delavci
z najdaljšimi delovnimi izkušnjami na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali
podobnega dela z mladoletniki, in sicer:«
– 7. točka »Izločitev vloge«, in sicer deveta alineja, ki se pravilno glasi:
»kolikor prijavitelj nima ustreznega števila število strokovnega kadra – izvajalcev
aktivnosti programa – glede na program, ki
ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse
dni v letu dela z mladoletniki, kolikor strokovni kader nima ustrezne izobrazbe (poklici:
socialni/a pedagog/inja ali psiholog/inja ali
socialni delavec/ka ali opravljenega strokovnega izpita za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških domovih) in dve leti delovnih
izkušenj na področju dela z mladoletniki brez
spremstva ali podobnega dela z mladoletniki,
v zadnjih 8 letih ter aktivno ne obvlada slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik in
v primeru, da oseba ima opravljen strokovni
izpit za vzgojitelja v domovih za učence in

dijaških domovih, in nima dve leti delovnih
izkušenj z že opravljenim strokovnim izpitom
za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških
domovih na področju dela z mladoletniki brez
spremstva ali podobnega dela z mladoletniki
v zadnjih 8 letih ter aktivno ne obvlada slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-2522/11
Spremembe
V javnem razpisu za dodeljevanje
ugodnih posojil občinam, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 4. 2. 2011
(Ob-1249/11) s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada, se vključijo naslednje
spremembe:
– v III. poglavju splošni pogoji se četrto alinejo »V primeru pozitivnega sklepa
o izboru bo upravičenka pri KD Banki d.d.
podpisala posojilno pogodbo« nadomesti
z »V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo
upravičenka pri KD Banki d.d. podpisala posojilno pogodbo v obliki notarskega zapisa
s klavzulo neposredne izvršljivosti.«
– v IV. poglavju finančni pogoji se 8. točka »Posojilo upravičenka praviloma zavaruje z menicami in z nepreklicno garancijo
proračuna občine ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom« nadomesti
s »Posojilo upravičenka praviloma zavaruje
z menicami in izjavo ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.«
– v V. poglavju vsebina vloge se v točki
a) tretja alineja »s strani odgovorne osebe
parafirana garancijska izjava občine« črta.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 10030-86/2011/2
Ob-2554/11
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr. in 65/09 – popr.), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 23/06 in 72/07) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
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javni razpis
pripravniških mest v šolah
za šolsko leto 2011/2012
Predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim
programom, šolah in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani
v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
A. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 45 pripravniških mest s sklenjenim
delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe
o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem
mestu za šolsko leto 2011/2012
A. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
A. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih pripravniških
mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na
podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem
redu uvrščeni na prvih 45 mest. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden
po naslednjih merilih:
Možno število
točk

Merilo
Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh
opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih
izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov
in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem
potrdilu

10

Pedagoška študijska smer
ali opravljen študijski program pedagoško–andragoškega
izpopolnjevanja

2

Skupaj

12
A. 3. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika za obdobje 10 mesecev je
16.320 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki
(prevoz, prehrana, regres za letni dopust).
Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo) namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem, je 734.400 EUR. Sredstva so
zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, na ukrepih:
3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih
programov, proračunska postavka 6672 Dejavnost osnovnega šolstva in 3311-11-0006
Izvajanje dejavnosti zavodov za usposabljanje, proračunska postavka 6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno
440.640 EUR, skrbnik proračunskih postavk

je Boris Zupančič; ter 3311-11-0009 Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov, proračunska postavka 6676 Dejavnost
srednjega šolstva in 3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov, proračunska
postavka 6673 Dejavnost dijaških domov,
ocenjeno 293.760 EUR, skrbnik proračunske postavke je mag. Renata Zupanc Grom;
konta: 4133 – tekoči transferi v javne zavode in 4135 tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja
tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem
strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
A. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
A. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo v šolah za šolsko leto 2011/2012« ter
z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 6. 5. 2011. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
tj. 6. 5. 2011.
A. 6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
9. 5. 2011 v prostorih ministrstva in ne bo
javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje
minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Pri odpiranju vlog razpisna
komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga
je popolna, če so predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo razpisna komisija v roku
8 dni od odpiranja kandidate pozvala, da
vloge v roku 5 dni dopolnijo.
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Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v A. 5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz A.1. točke in,
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegli zadostnega števila
točk, na podlagi meril, določenih v A. 2. točki razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister.
A. 7. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo kandidati
obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
A. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 26. avgusta 2011, z začetkom opravljanja pripravništva 1. septembra 2011. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas
pripravništva – 10 mesecev.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 10. septembra 2011. Če kandidat
v roku, določenim z razpisom (26. avgust
2011), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, razpisna komisija na pripravniško
mesto razporedi kandidata, ki je naslednji
uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis
pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.
Če kandidat najkasneje do 26. avgusta 2011 iz upravičenega razloga ne
sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo
kasneje ponovno razporedi na pripravniško
mesto s sklenjenim delovnim razmerjem.
Upravičeni razlogi, ki jih bo razpisna komisija upoštevala, so: sodelovanje pri kulturnih,
športnih in podobnih prireditvah na državni
ali mednarodni ravni ter zdravstveni razlogi.
Kandidat mora udeležbo na prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu
izda osebni zdravnik.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
B. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 200 volonterskih pripravniških mest, na
podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva za šolsko leto 2011/2012
B. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki do za-

ključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter
imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
B. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot
je razpisanih volonterskih pripravniških
mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk, zbranih na
podlagi merila študijskega uspeha. Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu
povprečne ocene vseh opravljenih izpitov
(ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj,
seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov
in podobnega) v dodiplomskem študijskem
programu.
Če bo na volontersko pripravništvo
v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih
volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati
lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v B.
5. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate
na volonterska pripravniška mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma
do objave naslednjega razpisa. Prednost
bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej
prispele.
B. 3. Okvirna višina sredstev
Za mentorje pripravnikom so zagotovljena sredstva za dodatek za delo s pripravnikom. Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika volonterja za obdobje 10 mesecev je 437 EUR.
Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja
volonterskega pripravništva je 87.400 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, na
ukrepih: 3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov, proračunska postavka 6672 Dejavnost osnovnega šolstva
in Ukrepu 3311-11-0006 Izvajanje dejavnosti zavodov za usposabljanje, proračunska postavka 6674 Dejavnost zavodov za
usposabljanje, ocenjeno 52.440 EUR, skrbnik proračunskih postavk je Boris Zupančič;
ter 3311-11-0009 Izvajanje srednješolskih
izobraževalnih programov, proračunska postavka 6676 Dejavnost srednjega šolstva in
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških
domov, proračunska postavka 6673 Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 34.960 EUR,
skrbnik proračunske postavke je mag. Renata Zupanc Grom; konta: 4133 – tekoči
transferi v javne zavode in 4135 tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki.
Pripravnik lahko volontersko pripravništvo opravlja tudi v zasebni šoli, če se
zasebna šola s tem strinja. Financiranje
opravljanja volonterskega pripravništva v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
B. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje volonterskega pripravništva
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem
mestu na Prijavnici na razpis pripravniških
mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opre-
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mljena z ravnateljevim podpisom in potrjena
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
Vloga, ki bo oddana po roku, določenem
v B. 5. točki razpisa, mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem
mestu na Prijavnici na razpis pripravniških
mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
B. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo v šolah za šolsko leto
2011/2012« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do
6. 5. 2011. Prijava se šteje za pravočasno,
če je oddana priporočeno po pošti na zadnji
dan prijave, tj. 6. 5. 2011.
V primeru, da se je za opravljanje volonterskega pripravništva prijavilo manj
kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo
upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po
6. 5. 2011.
B. 6. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo 9. 5.
2011 v prostorih ministrstva in ne bo javno.
Če bo na volontersko pripravništvo v okviru
izbora razporejenih manj kandidatov kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bo razpisna komisija vloge za opravljanje
volonterskega pripravništva poslane po
6. 5. 2011, odpirala sproti, glede na datum
prispele vloge. Pri odpiranju vlog razpisna
komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je
popolna, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku
8 dni od odpiranja kandidate pozvala, da
vloge v roku 5 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v B. 5. točki razpisa,
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– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz točke B. 1. razpisa in
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegle zadostnega števila
točk, na podlagi meril, določenih v B. 2. točki
razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister.
B. 7. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo kandidati
obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
B. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba
o opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko
pripravniško mesto. Pogodba se sklene za
določen čas, za čas pripravništva.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju volonterskega pripravništva.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, je na
voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46)
ali pišete na elektronski naslov valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10030-87/2011/2
Ob-2555/11
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr. in 65/09 – popr.), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 23/06 in 72/07) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
pripravniških mest v vrtcih za šolsko
leto 2011/2012
Predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, razpisuje pripravniška mesta v vrtcih,
ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih
za predšolske otroke.
1. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 18 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu za
šolsko leto 2011/2012, in sicer:
– 6 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika
vzgojitelja,
– 12 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega
delavca.
1.1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v vrtcu ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
1.2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Pripravniška mesta za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja:
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika
vzgojitelja prijavljenih več kandidatov, kot
je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo
delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri
izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo
na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na
prvih 6 mest.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjem merilu:
Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi
ali spričevalu o zaključnem izpitu.
V primeru, da bi bilo več kandidatov za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
pomočnika vzgojitelja ocenjenih z enakim
številom točk, se kot dodatno merilo upošteva povprečna ocena zadnjega letnika
srednjega strokovnega oziroma splošnega
izobraževanja.
Pripravniška mesta za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca: če
bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca
prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih
pripravniških mest s sklenitvijo delovnega
razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril
dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnemu redu uvrščeni na prvih
12 mest.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjem merilu:
Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, di-

plome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v dodiplomskem
študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
1.3. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu pomočnika
vzgojitelja v vrtcu za obdobje 6 mesecev je
6.900 EUR. V strošek so vključene plače,
pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust).
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu vzgojitelja ali
svetovalnega delavca v vrtcu za obdobje
10 mesecev je 15.900 EUR. V strošek so
vključene plače, pokojninske premije in
osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres
za letni dopust).
Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) namenilo za financiranje
opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 232.200 EUR, od tega
77.940 EUR v letu 2011 in 154.260 EUR
v letu 2012. Sredstva so zagotovljena v proračunih RS za leti 2011 in 2012, na ukrepu
3311-11-0001 Izvajanje predšolske vzgoje
za ranljive skupine, na proračunski postavki
8736 Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, konto 4133 – Tekoči
transferi v javne zavode. Skrbnica proračunske postavke je Vida Starič Holobar.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja
tudi v zasebnem vrtcu, če se vrtec s tem
strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih vrtcih ministrstvo zagotavlja v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
1.4. Obvezna oblika in vsebina prijave za
opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1.243):
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno izobraževalnega
zavoda,
– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo),
– fotokopija obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško
mesto pomočnika vzgojitelja,
– fotokopija spričevala zadnjega letnika
srednjega strokovnega oziroma splošnega
izobraževanja, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja,
– fotokopija potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, če kandidirajo za pripravniško mesto
vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebnem vrtcu, morajo priložiti izjavo
vrtca, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
1.5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo v vrtcih za šolsko leto 2011/2012« ter
z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 6. 5. 2011. Prijava
se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, to je
6. 5. 2011.
1.6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
9. 5. 2011, v prostorih ministrstva in ne bo
javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje
minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Pri odpiranju vlog razpisna
komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga
je popolna, če so predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo razpisna komisija v roku
8 dni od odpiranja kandidate pozvala, da
vloge v roku 5 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 1.5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz točke 1.1. razpisa in
– tistih kandidatov ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegle zadostnega števila
točk, na podlagi meril, določenih v 1.2. točki.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister.
1.7. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
1.8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 26. avgusta 2011, z začetkom opravljanja pripravništva 1. septembra 2011. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas
pripravništva.
En izvod podpisane pogodbe vzgojnoizobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 9. septembra 2011. Če kandidat
v roku, določenim z razpisom, pripravništvo
odpove, ali iz neupravičenega razloga ne

sklene delovnega razmerja, razpisna komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem
vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se
rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.
Če kandidat najkasneje do 26. avgusta 2011 iz upravičenega razloga ne
sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo
kasneje ponovno razporedi na pripravniško
mesto s sklenjenim delovnim razmerjem.
Upravičeni razlogi, ki jih bo razpisna komisija upoštevala, so: sodelovanje pri kulturnih,
športnih in podobnih prireditvah na državni
ali mednarodni ravni ter zdravstveni razlogi.
Kandidat mora udeležbo na prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu
izda osebni zdravnik.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
2. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 100 volonterskih pripravniških mest, na
podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva za šolsko leto 2011/2012.
2.1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ter
imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
2.2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi meril.
Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi
ali spričevalu o zaključnih izpitih.
Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v dodiplomskem
študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Če bo na volontersko pripravništvo
v okviru izbora, izmed vlog prispelih za
opravljanje volonterskega pripravništva,
razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se
za opravljanje volonterskega pripravništva
kandidati lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v 2.4. točki razpisa. Ministrstvo
bo kandidate na volontersko pripravniško
mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih
mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov,
ki bodo prej prispele.
2.3. Obvezna oblika in vsebina prijave za
opravljanje volonterskega pripravništva
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1.243),
Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno izobraževalnega
zavoda.
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– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo),
– fotokopija obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško
mesto pomočnika vzgojitelja,
– fotokopija potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa, če kandidirajo za pripravniško mesto
vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebnem vrtcu, morajo priložiti izjavo vrtca, da se strinja z zagotavljanjem sredstev
v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter
v skladu s pogodbo o financiranju.
Vloga, ki bo oddana po roku, določenem
v 2.4. točki razpisa, mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1.243),
Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno izobraževalnega
zavoda.
– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo)
– fotokopija spričevala o poklicni maturi,
če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
2.4. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo v vrtcih za šolsko leto
2011/2012« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do
6. 5. 2011. Prijava šteje za pravočasno, če
je oddana priporočeno po pošti na zadnji
dan prijave, tj. 6. 5. 2011.
V primeru, da se je za opravljanje volonterskega pripravništva prijavilo manj
kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo
upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po
6. 5. 2011.
2.5. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 9. 5. 2011 v prostorih ministrstva
in ne bo javno. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora razporejenih manj
kandidatov kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bo razpisna komisija vloge
za opravljanje volonterskega pripravništva
poslane po 6. 5. 2011, odpirala sproti, glede
na datum prispele vloge. Vloge bo odprla
in ocenila razpisna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo. Pri odpiranju vlog
razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog.
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Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlagatelje pozvala, da vloge
v roku 5 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane na način, ki je določen v 2.4. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz točke 2.1. razpisa in
– tistih kandidatov ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegle zadostnega števila
točk, na podlagi meril, določenih v 2.2. točki.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister.
2.6. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
2.7. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba
o opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko
pripravniško mesto. Pogodbe se sklene za
določen čas, za čas pripravništva.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, je na
voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46)
ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljani izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 95/2011
Ob-2546/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika o izvedbi
javnega razpisa in javnega poziva (Uradni
list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (www.jskd.si) Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
skupnostne umetnosti,
ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: razpis, oznaka SU 2011)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
1. Predmet razpisa in področja dejavnosti
– Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov skupnostne umetnosti pravnih oseb zasebnega prava, ki izvajajo kulturne projekte z razpisnega področja, lokalnih
skupnosti ter registriranih samostojnih kulturnih ustvarjalcev.
– Razpis je namenjen dejavnostim, ki
kulturno ustvarjalnost vpeljujejo v vsakdanje
življenje in krepijo socialno kohezivnost.
2. Cilji razpisa
– Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij, ki se odzivajo na razne tranzicijske
spremembe v okolju.
– Krepitev odnosa državljanov do lastnega okolja.
– Povezovanje skupnosti z vzpostavljanjem močnejših kohezivnih vezi med ljudmi
in s premagovanjem socialne izključenosti.
– Premik od potrošniške družbe do družbe z zavestjo o pomenu kulturnih, prostorskih, etičnih in ekoloških vidikov bivanja.
– Ustvarjanje novega javnega življenja
skupnosti.
– Izboljšanje kvalitete življenja skupnosti.
3. Področje razpisa
Na področje razpisa sodijo kulturni projekti, ki:
– povezujejo tradicionalne kulturne dejavnosti s sodobnimi potrebami ljudi;
– gradijo na trajnostnem razvoju okolja;
– estetsko in vsebinsko izboljšujejo bivanjsko okolje;
– se izvajajo na nepridobiten način (izvajalci za svoje delo niso plačani iz sredstev
razpisa SU 2011) in so v interesu družbene
skupnosti.
4. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša
70.000,00 evrov.
5. Roki razpisa: razpis je odprt od 15. 4.
2011 do 15. 5. 2011.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so
pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo
na razpisnem področju, lokalne skupnosti in
registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
Kulturni projekti so dogodki, akcije, delavnice, iniciative, raziskave in druge oblike
aktivnosti, katerih vsebina je kultura v najširšem pomenu besede.
Skupnostna umetnost je v tem razpisu
opredeljena v smislu kulturnih projektov, ki
jih posamezniki in/ali organizacije izvajajo
v ožjem ali širšem okolju skupaj z ljudmi,
ki živijo in/ali delajo v tem okolju, in najdejo
trajnejše rešitve za skupne izzive in/ali težave. Cilj projektov skupnostne umetnosti
je, da projekt realizira interese, ki so koristni za celotno skupnost. Pri uresničevanju
svojih ciljev se opira na nove, ustvarjalne
metode dela.

Skupnost je v tem razpisu definirana kot
skupnost ljudi, ki živi in/ali dela v ožjem ali
širšem urbanem ali ruralnem okolju, kot so
ulica, četrt, trg, vaško naselje, in ima oblikovane skupne interese.
Umetnost je v tem razpisu razumljena
v najširšem smislu in temelji na ustvarjalnosti in inovativnosti ljudi v skupnosti, ki
omogoča ljudem in organizacijam realizirati
kreativne pobude.
7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe zasebnega prava,
ki izvajajo kulturne projekte z razpisnega
področja, lokalne skupnosti in registrirani
samostojni kulturni ustvarjalci (to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES – Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in
storitve, iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev);
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti
in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz
javnih sredstev v letu 2010 (to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja);
– ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu ali pozivu Ministrstva za kulturo, Slovenskega filmskega centra ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
8. Splošni kriteriji razpisa
Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:
– vključuje aktivno sodelovanje prebivalcev skupnosti;
– gre za nov, celostno zasnovan projekt,
ki vsebuje vse elemente od ideje do implementacije v prasko;
– povezuje kulturne ustvarjalce in izdelovalce uporabnih predmetov/storitev, kar
lahko rezultira v produktih ali storitvah z dodano umetniško vrednostjo;
– je v osnovi nepridobiten,
– ni redna letna dejavnost prijavitelja,
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni večji od 90% vseh predvidenih stroškov,
– skupna vrednost projekta ni nižja od
5.000,00 in ni višja od 30.000,00 evrov,
– bo v celoti izveden v letu 2011,
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki),
– ima realno finančno konstrukcijo (je
izvedljiv glede na razpoložljive vire).
9. Posebni kriteriji razpisa
Projekti in izvajalci bodo ocenjeni na
podlagi posebnih kriterijev, glede na:
a. zasnovo in predvideno izvedbo predlaganega projekta (skupaj možnih 25 točk):
– tematska izvirnost in inovativnost v izvedbi/vsebinska in organizacijska zaokroženost/aktualnost;
– povezovanje tradicije (navezava na
raziskave) z novejšimi umetniškim trendi;
b. dosedanje delo izvajalcev projekta
(skupaj možnih 25 točk):
– reference izvajalcev projekta (projekti);
– vključenost lastnega znanja in dosedanje izkušnje;
c. pomen projekta za skupnost in splošno kulturno delovanje (skupaj možnih
50 točk):
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– krepitev kulturne in družbene kohezivnosti v skupnosti,
– spodbujanje kakovostne kulturne
ustvarjalnosti in razvoja v okolju;
– prispevek h kulturni raznolikosti in dostopnosti in ohranjanje izročila;
– razvijanje inovativnih, kakovostnih programov kulturne vzgoje;
– vzpostavljanje pogojev in vsebin za
razvoj mikro iniciativ v gospodarstvu.
10. Uporaba kriterijev: projekte bo ocenjevala strokovno programska komisija na
podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge) in za sofinanciranje predlagala tiste
projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja
v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na podlagi posebnih kriterijev pa prejeli višje število
točk. Pri postopku javnega razpisa se najnižje število točk, potrebnih za sofinanciranje, določi po končanem razpisu glede na
kakovost in število prijav.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce: A (osnovni podatki
o prijavitelju), A-1 (podatki o dosedanjem
delu), B (osnovni podatki o projektu in finančni načrt), B-1 (sinopsis in utemeljitev
projekta) in Izjava (izjave odgovorne osebe
prijavitelja).
Dokumentacija razpisa je dostopna na
domači strani JSKD www.jskd.si, predlagatelji pa jo lahko med uradnimi urami (vsak
delovni dan, med 9. in 11. uro) dobijo tudi
na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljub
ljana.
JSKD je dolžan v času razpisnega roka
na pisno zahtevo razpisno dokumentacijo
poslati tudi po pošti ali po elektronski pošti.
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 15. 5.
2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj!
– Vloga na razpis SU 2011. Na zadnji strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
poštni naslov (sedež).
Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži največ eno vlogo. Predlagatelji,
ki bodo vložili večje število vlog, bodo pozvani, da določijo projekt, ki ga bo komisija
obravnavala. Kolikor se predlagatelj v predpisanem roku ne bo odzval, bodo vse njegove vloge zavržene.
Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le
v razpisnem roku na način, kot velja za
pošiljanje vlog.
14. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih SU 2011;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce:
A (splošni podatki o prijavitelju), A-1 (podatki
o delu), B (prijava projekta s finančnim načrtom), B-1 (sinopsis in utemeljitev projekta) in
Izjava (izjave odgovorne osebe);

– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge (potrdilo AJPES – Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve, iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev …);
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja
pristojni uslužbenec za vodenje postopka,
ki ga imenuje direktor JSKD.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Zavržene bodo tudi vse vloge prijavitelja,
ki je na razpis vložil več vlog in se kljub pozivu ni odločil, katero med njimi naj obravnava
strokovno programska komisija.
15. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-502,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24 10-518.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil praviloma v tridesetih dneh po
zasedanju in odločitvi strokovno programske
komisije, z določitvijo roka, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi. Po tem roku bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-2556/11
Na osnovi Poslovnika »Splošni pogoji
delovanja Garancijske sheme za Pomurje
2«, ki je bil potrjen na Nadzornem svetu
RRA Mura dne 29. 6. 2010 in na osnovi
Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči
»Garancijska shema za Pomurje 2« (št. priglasitve: BE03-2067064-2010), št. sheme,
pod katero se vodi na ravni EU ter Sektorja za državne pomoči na Ministrstvu za
finance: X301/2010) Regionalna razvojna
agencija Mura d.o.o., Lendavska 5a, 9000
Murska Sobota Garancijska shema za Pomurje 2 (v nadaljevanju: RRA Mura GSP2)
v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom Ribnica in s poslovnimi
bankami objavljajo
javni razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za začetne
investicije mikro, malih in srednje
velikih podjetij v letu 2011 in 2012
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so garancije RRA Mura
za bančne kredite, ki jih razpisuje RRA Mura
GSP 2 v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Banka Koper d.d. PE Murska Sobota, Hypo
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Group Alpe Adria PE Murska Sobota in Deželna banka Slovenije, PE Murska Sobota.
Namen javnega razpisa je pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in pridobitne
dejavnosti članov, povečati investicijsko aktivnost v regiji, zmanjšati stopnjo brezposelnosti, vzpostaviti možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva ter olajšati
dostop podjetjem do posojil z zmanjšanjem
zahtev za zavarovanje posojil.
2. Kreditni in garancijski pogoji
2.1. Dolgoročni krediti
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP), ki so organizirana kot gospodarske
družbe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki opravljajo samostojni poklic ali dejavnost in so včlanjeni v obstoječo GSP ali se
včlanijo v GSP2 in plačajo članarino.
1. Prosilec lahko z vlogo zaprosi za
kredit v višini najmanj od 4.173 EUR do največ 135.000 EUR;
2. Obrestna mera za kredit po posameznih bankah je naslednja: Banka Koper
d.d. PE Murska Sobota 3 mesečni EURIBOR + 1%; Hypo Group Alpe Adria PE Murska Sobota 6 mesečni EURIBOR + 1,75% in
Deželna banka Slovenije PE Pomurje 6 mesečni EURIBOR + 2,5%;
3. Doba vračanja kredita je max do
31. 12. 2015;
4. Moratorij za vračanje kredita je max
12 mesecev, vendar skupna doba odplačevanja ne sme preseči datum 31. 12. 2015;
5. Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25 odstotkov
lastnih sredstev;
6. Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RRA Mura GSP2 in drugimi oblikami
zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prosilca;
7. Črpanje kredita je v celoti namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo
in ni namenjeno financiranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
1. Prosilec z vlogo zaprosi hkrati za
garancijo in kredit;
2. Garancija ne more presegati 50%
kredita, odobrenega pod pogoji iz točke 2.1
tega razpisa;
3. Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura GSP2 s Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti*, v izrednih
primerih pa z osebno menico.
* Sporazum o zavarovanju garancijskih
obveznosti podpišemo pri notarki v Murski
Soboti, prosilec mora zagotoviti dva poroka
za pozavarovanje prejete garancije.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
1. Nakup, ureditev ter komunalno in
infrastrukturno opremljanje zemljišča;
2. Nakup in/ali gradnja poslovnega
prostora;
3. Nakup strojev in opreme;
4. Stroški nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja
Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo, vključena morajo biti
v osnovna sredstva podjetja in vsaj tri leta
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ostati v mikro, majhnem ali srednje velikem
podjetju.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo MSP, ki so
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki opravljajo samostojni poklic ali dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– So člani obstoječe GSP ali se včlanijo
v GSP2 in plačajo članarino*;
– Ustrezajo merilom velikosti podjetja
v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES)
št. 800.2008 z dne 6. 8. 2008;
– Imajo sedež dejavnosti na območju
Pomurja;
* Višina enkratne članarine je
320,00 EUR, od tega zneska se po zaključku GSP2 (1. 1. 2016) sredstva v višini
210,00 EUR vrnejo članu.
Do pomoči GSP2 niso upravičena MSP:
– ki so izkoristila maksimalno višino garancije iz predhodnih razpisov Garancijske
sheme in rok veljavnosti le-te še ni potekel;
– ki so po principu kumulacije izkoristila
zgornjo mejo intenzivnost državne pomoči*;
– ki izvajajo poseben program reševanja
in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah, postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2.tč. 3.odst.
14. člena Zakona o finančnem poslovanju
ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07)
in
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi
odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom Skupnosti.
* Zgornja meja intenzivnosti pomoči po
priglašeni shemi lahko znaša do 50% upravičenih stroškov investicije za mikro in mala
podjetja in 40% za srednje velika podjetja. V primeru podjetij iz sektorja transporta
znaša zgornja meja intenzivnosti pomoči do
30% upravičenih stroškov investicije.
Do pomoči GSP2 prav tako niso upravičena podjetja, ki delujejo v sektorju:
– premogovništvo,
– ladjedelništvo,
– jeklarstvo,
– transport – za nakup transportne opreme,
– kmetijstvo in lov,
– gozdarstvo in ribištvo ter
– proizvodnja sintetičnih vlaken.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta prednostno
upoštevana dva kriterija, in sicer:
1. Vlaganje v tehnologijo
2. Ustvarjanje novih delovnih mest
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
a) Katerih višina vlaganj v tehnologijo
bo presegala 50% celotne vrednosti investicije
b) Katerih projekti bodo vplivali na povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
c) Katerih projekti bodo:
– Razvojno naravnani,
– Ekološko naravnani,
– Usmerjeni na nove trge.
6. Stroški, povezani s kreditom in garancijo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RRA Mura za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo v skladu z njeno poslovno politiko na področju povezanih
poslov. Podatke o višini nadomestila lahko
prosilec pridobi na sedežu RRA Mura.
Ostali stroški povezani s kreditom so
stroški zavarovanja po pogojih banke, stroški povezani z garancijo pa so stroški Sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na spletni strani Regionalne razvojne agencije Mura d.o.o., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, prav tako
tudi vzorec skrajšane oblike Poslovnega načrta, in sicer: www.rra-mura.si. Vlogo lahko
prosilcem posredujemo tudi po elektronski
pošti, prav tako tudi pogoje kreditiranja posamezne banke. Vloga in obrazci ne smejo
biti izpolnjeni ročno.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, do porabe sredstev oziroma najpozneje do 10. 12. 2012.
Vloge je potrebno poslati do 10. v mesecu. V primeru, da bodo vsa razpisana
sredstva porabljena pred rokom zadnjega
odpiranja, bomo razpis preklicali v Uradnem
listu RS.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka do 15. ure. V primeru
neposredne predložitve vloge pa datum in
ura vpisana na odtisnjenem žigu prispele
pošiljke.
Vlogo je potrebno oddati v dveh izvodih,
en original za RRA Mura in kopijo vloge za
poslovno banko – kreditodajalko.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 12. 2012
ali na roke za prijavo po preklicu razpisa, se
kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Zavrnitev vloge
Vloga bo formalno zavrnjena, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval
Kreditni odbor GSP2 in poslovne banke enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu do 15. ure in ustrezno dopolnjene v roku
petih dni, bodo praviloma obravnavane in
rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Kreditni odbor RRA Mura GSP2 bo prosilcu najkasneje v roku sedem dni po sprejemu odločitve, posredoval Sklep o odobritvi
ali neodobritvi garancije GSP2. Zoper sklep
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije
GSP2 se lahko prijavitelj pritoži na Nadzorni svet RRA Mura.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji
garancije GSP2 za bančne kredite bo RRA
Mura za podjetje izdala Garancijo in z njim
podpisala Sporazum o zavarovanju garan-

cijskih obveznosti, podjetje pa bo z banko
podpisalo kreditno pogodbo in uredilo zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo
preverjalo tudi pred podpisom pogodbe.
V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo
ne izpolnjuje pogojev, pogodbe ne bomo
podpisali.
11. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali prinese neposredno na sedež RRA
Mura, na naslov: RRA MURA d.o.o., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga za garancijo GSP2«.
12. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na sedežu RRA Mura (tel. 02/536-14-67) ali
po e-pošti: vesna@rra-mura.si.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.
Št. 27/SVRL-11
Ob-2588/11
Na podlagi Zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 20/11), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011),
Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni
list L 379, 28. 12. 2006, str. 0005 – 0010),
Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 in sprememb (Sklep Vlade RS, št. 30301-1-2007-5,
z dne 4. 2. 2010), št. 30301-2/2010/12,
z dne 20. 5. 2010), št. 30301-2/2010/16,
z dne 17. 2. 2011) in Sheme državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji«
(številka priglasitve: M003-1783262-2010),
objavlja Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
javni razpis
za spodbujanje projektov socialnega
podjetništva v Pomurski regiji v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela (bruto plače),
materiala in opreme podjetjem za novo zaposlene težje zaposljive osebe in stroškov
dela (bruto plače) podjetjem za inštruktorje
oziroma mentorje, ki so že zaposleni, za
obdobje največ 8 mesecev.
Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo
projekta socialnega podjetništva. Socialno
podjetništvo predstavlja trajno opravljanje
dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno
opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi
pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na
trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.
Upravičeni stroški so:
– bruto plača (drugi bruto) za zaposlene
v podjetju,
– stroški materiala in opreme pri izvajanju projekta.
Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja
lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stroškov plač ustvarjenih delovnih mest povezanih z izvajanjem projekta, vendar ne
več kot 600 evrov na zaposlenega mesečno,
skupaj ne več kot 30.000 evrov oziroma 100
odstotkov stroškov materiala in opreme.
Vrednost skupnega sofinanciranja projekta podjetju ne more biti višja kot 50.000
evrov.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
II. Pogoji dodeljevanja
Na razpis se lahko prijavijo:
a. delodajalci, ki bodo v letu 2011 v času
od objave razpisa do 16. 8. 2011, v Pomurju
na novo zaposlili za nedoločen čas težje zaposljive osebe in bodo delovno mesto ohranili vsaj 3 leta šteto od datuma, ko je bilo
delovno mesto prvič zasedeno;
b. delodajalci, ki v letu 2011 v času od
objave razpisa do 16. 8. 2011, v Pomurju
že zaposlujejo za nedoločen čas inštruktorje oziroma mentorje/zaposlene, ki izvajajo
projekte socialnega podjetništva in bodo delovno mesto ohranili vsaj še 3 leta šteto od
datuma, ko je bil objavljen javni razpis;
c. delodajalci, ki bodo v letu 2011 v času
od objave razpisa do 16. 8. 2011, nabavljali
material in opremo za izvajanje projekta.
Stroški pod točko b in c so upravičeni
samo, če podjetje zaposli 3 težje zaposljive
osebe iz točke a.
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– UPB3 in 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10,
Up-1772/08-14, Up-379/09-8), Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2),
Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), Zakonu o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08 in 58/09) ter Zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1).
Za podjetja se, po tem razpisu, štejejo
vse pravne osebe registrirane po navedenih predpisih in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za
podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2),
– niso insolventne glede na 2. točko
tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in
106/10),
– imajo registriran sedež ali podružnico
na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči v Evropski uniji.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko
le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni
vlagatelji:
– ki delujejo na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode
in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne
21. 1. 2000, str. 22),
– ki delujejo na področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
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št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL L 205,
02/08/2002, str. 1),
– ki delujejo na področju primarne pridelave kmetijskih pridelkov, naštetih v Prilogi
I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2).
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij,
– kadar je pomoč pogojena s prednostjo
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
– podjetja ustanovljena po 1. 6. 2010,
– invalidska podjetja iz registra invalidskih podjetij, objavljenem na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve,
– podjetja kjer je lastnik oziroma zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec, vključno z sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena
ali v stranski črti do 4. kolena, pripravljal
oziroma sodeloval pri pripravi Programa
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015.
III. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo
a.

invalidnost

b.

nezaposlenost

c.

starejši kot 55 let

d.

brez dokončane izobrazbe

e.

stopnja brezposelnosti v občini kjer je sedež podjetja, ki
kandidira na razpis

f.

dejavnost v kateri posluje podjetje, ki se prijavlja na razpis

g.

suficitarnost oziroma deficitarnost poklica novo zaposlenih

h.

število težje zaposljivih oseb, ki jih je podjetje zaposlilo
v zadnjem letu pred objavo razpisa

Skupno število točk =
n

n

i =1

i =1

∑ Ai (a1−3 + ci + di + gi )+ ∑ Bi (b1−3 + ci + di + gi )+ (y × h )+ e + f
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi zgornjih meril. Vloge bodo
razvrščene glede na število doseženih točk.
Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev.
V primeru, da dosežeta dve vlogi enako
število točk, ima prednost vloga tistega podjetja, ki ima boljši koeficient gospodarnosti
poslovanja v zadnjem letu za katerega so
dostopni podatki.
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IV. Okvirna višina sredstev in obdobje
financiranja
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2011 okvirno 300.000
evrov.
Nepovratna sredstva za te namene so
zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 9606 – Razvoj Pomurja.
Obdobje za katerega so namenjena
nepovratna sredstva je proračunsko leto
2011.
V letu 2011 bo Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sofinancirala upravičene stroške, nastale od
zaposlitve oseb za nedoločen čas do izstavitve zahtevka za sofinanciranje (skrajni rok
je 5. 11. 2011). V primeru velikega števila
prijavljenih zaposlitev se obdobje sofinanciranja v letu 2011 lahko ustrezno skrajša.
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno za
nazaj, največ za obdobje zaposlitve v tekočem letu.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta.
V. Način prijave in razpisni roki
– Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je
16. 8. 2011, do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji« in
s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 13: Oprema ovojnice).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
VI. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečateno ovojnico
in izpolnjene, podpisane ter žigosane dokumente, zvezane v skupen dokument, po
naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni
obrazec št. 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni
obrazec (razpisni obrazec št. 2);
– originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih
zapadlih davčnih obveznostih do Republike
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od dneva oddaje vloge na razpis;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane obvezne priloge:
– izpolnjen obrazec Predstavitev projekta novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 4);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec
pogodbe (razpisni obrazec št. 5);
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– originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2009 in
2010 potrjene s strani AJPES-a);
– predračuni in računi za material in
opremo.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
VII. Datum in način obravnave vlog
Odpiranje vlog bo 17. 8. 2011.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje
vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele
pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna
komisija.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem
dni po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo. Zavržejo se tudi
nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne
bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Zoper sklep Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je možna pritožba v roku
osmih dni od prejema sklepa. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti na: Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Dunajska 58, Ljub
ljana, s pripisom »Pritožba na sklep – javni
razpis za spodbujanje projektov socialnega
podjetništva v Pomurski regiji v letu 2011«,
navedenim sklopom na katerega se vlaga
pritožba in s polnim nazivom in naslovom
pritožnika.
VIII. Pogodba
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi
sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Če se
v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv,
se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev
sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila pri Regionalni razvojni agenciji RRA
MURA, Lendavska 5a, Murska Sobota,
e-pošta: info@rra-mura.si, ali na spletni
strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo
objavljeni na spletni strani: http://www.
svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/,
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_
pisarna_v_pomurju/.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo
kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 012/2011
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Javni razpis
v podporo nacionalnemu sistemu
inovacij
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik
Neposredni proračunski uporabnik je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Direktorat za znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). Ministrstvo zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa.
Izvajalec razpisa
Izvajalec razpisa je Javna agencija za
tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju agencija).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne
agencije za tehnološki razvoj Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 – ZIPRS1112),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Program dela in finančni načrt Javne agencije
za tehnološki razvoj Republike Slovenije
za leti 2010 in 2011 2011 (sklep Vlade RS
št. 47601-5/2010/8, z dne 29. 7. 2010 Pogodbe št. 3211-11-000098 o izvajanju in
financiranju ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja, Uredba 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), mnenje Ministrstva za
finance o shemi »de minimis« pomoči (št.
priglasitve: M001-2045419-2011).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
3.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje
aktivnosti organizacij podpornega okolja (v
nadaljevanju: OPO), ki imajo ključno nalogo
spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je
uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev oziroma tehnoloških in netehnoloških
inovacij v podjetjih v zasebnem sektorju
v republiki Sloveniji. To se kaže v številu novoustanovljenih podjetij, številu novih vlog
slovenskih in tujih patentov ter modelov in
številu organiziranih dogodkov (izobraževanj, usposabljanj, nagradnih natečajev), ki
so neposredno v skladu z zgoraj navedeno
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nalogo. Aktivnosti se izvajajo preko OPO,
prijavljenih na ta razpis.
3.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, s financiranjem organizacij podpornega okolja za dejavne na področju tehnološkega razvoja in
inovacij, povečati gospodarsko uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju, ki
je temeljna za rast in razvoj celotne družbe
na osnovi tehnološko zahtevnejših izdelkov
z višjo dodano vrednostjo.
Organizacije, aktivne na tem področju,
v svojo dejavnost vključujejo svoje člane
– aktivne pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju (gospodarske družbe, javne
in zasebne zavode, gospodarska interesna
združenja, društva, …) ter fizične osebe (samostojne podjetnike, zasebne raziskovalce,
inovatorje, inventorje, študente, dijake, …)
in jim nudijo naslednje oblike pomoči s področja inovacijskih dejavnosti:
– izvajanje storitev in strokovna pomoč
pri prenosu rezultatov raziskovalno-razvojnega oziroma inventivnega dela v gospodarstvo,
– izvajanje storitev in strokovna pomoč
pri zaščiti industrijske lastnine, zamisli, idej,
novosti ipd., spodbujanje k širši uvedbi netehnoloških inovacij,
– usposabljanja in izobraževanja neposredno povezana z inovacijami za trg,
– organizacijo natečajev in podeljevanje
nagrad za inovativnost.
Cilj javnega razpisa je podpreti delovanje predvidoma 10 organizacij in s tem prispevati k dvigu inovacijskih dejavnosti na
različnih področjih zasebnega sektorja izven
OPO. Neposredni rezultati razpisa bodo:
– vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli
– nova inovativna podjetja
– novi izdelki, postopki, storitve
– izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske
dejavnosti
– izvedene promocijske aktivnosti, nagradni natečaji za tehnološke in netehnološke inovacije ter predloge inovacij.
Prednostno bo podprto delovanje ene
OPO na vsakem izmed naslednjih področij (metodologija je podrobneje navedena
v točki 6. tega javnega razpisa):
– A. napredne tehnologije:
informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)a,
napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije,
kompleksni sistemi in inovativne tehnologijeb,
tehnologije za trajnostno gospodarstvoc,
zdravje in znanost o življenjud,
Podpora inovacijam v podjetjih:
– B. v vseh podjetjih
a
b

sov

vključuje tudi računalništvo in informatiko
vključuje tudi tehnologije vodenja proce-

c
energijske in okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za
izrabo novih in obnovljivih virov energije, za
varno in zdravo okolje, za trajnostno gradnjo,
za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja (zemlje, gozda, vode, zraka), hrane, zdravja in
izdelkov, ipd.
d
interdisciplinarne raziskave na področju
naravoslovno-tehniških in biotehniških, farmacevtskih in medicinskih ved, ki so povezane
z zahtevami evropskih direktiv s področja kakovosti življenja

– C. v panogah, ki so v zadnjih treh letih (2007M11 do 2010M11) izgubile več kot
15% zaposlenih (panoge v težavah)e
– Č. podpora izumiteljem posameznikom
– D. podpora dijakom in študentom
– E. podpora v regijah, katerih BDP na
prebivalca je vsaj 15% manjši od povprečja
državef
Znesek na OPO bo znašal v povprečju
100.000 EUR za deset najbolje ocenjenih
vlog. Financirana bo po ena najbolje ocenjena vloga na posameznem področju (skupaj
šest vlog) ter še štiri najbolje ocenjene vloge
med ostalimi vlogami.
4. Pogoji sodelovanja
4.1 Pogoji za OPO predlagatelje
Pogoji sodelovanja na tem javnem razpisu so, da je iz vloge predlagatelja na javni razpis jasna ključna vloga predlagatelja
(OPO) pri:
– izvedbi vsaj petih dogodkovg v zadnjih
5 letih do 1. 1. 2011
– ustanovitvi 15 novih podjetij v zadnjih
5 letih do 1. 1. 2011 (razen za vloge na področju panog v težavah)
– 10 slovenskih patentov v zadnjih 5 letih
(razen za vloge na področju panog v težavah ter dijakov in študentov)
Na javnem razpisu lahko sodelujejo posamezne organizacije ali skupine organizacij
v obliki konzorcija, ki so podpisale konzorcijsko pogodbo za sodelovanje na projektu
in s katero so predlagatelja pooblastile, da
jih v imenu konzorcija zastopa v razpisu.
Podpisana konzorcijska pogodba mora biti
priložena vlogi.
Konzorcij lahko poleg predlagatelja
združuje še največ 5 sodelujočih partnerjev. V primeru ko bi vlogo oddal na razpis
konzorcij z več partnerji bo njegova vloga
zavržena.
Posamezna organizacija ali konzorcij se
lahko prijavi le na eno izmed področij iz
točke 3.2 Namen in cilj tega javnega razpisa.
Organizacija ali konzorcij mora ino
vacijske dejavnost krepiti navzven, kar mora
biti jasno razvidno iz vloge. Predlagatelji in
partnerji konzorcija, ki so organizirani po
Zakonu o gospodarskih družbah in želijo
v okviru tega razpisa krepiti inovacijsko
dejavnost navznoter, tj. v okviru lastne
organizacijske strukture (lastnega ali
hčerinskega podjetja ter svojega lastnika),
e
Te panoge so: Proizvodnja tekstilij; Pro
izvodnja oblačil; Proizvodnja usnja, usnjenih in
sorodnih izdelkov; Obdelava in predelava lesa,
proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja, razen pohištva; Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja; Tiskarstvo in razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa; Proizvodnja koksa
in naftnih derivatov; Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov; Proizvodnja kovin; Pro
izvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih
izdelkov; Proizvodnja drugih strojev in naprav;
Proizvodnja drugih vozil in plovil; Proizvodnja
pohištva, Gradnja stavb
f
To so statistične regije:Gorenjska, Spodnje
posavska, Koroška, Notranjsko kraška, Zasavska in Pomurska
g
Posamezni dogodki so lahko A) izobraževanja/usposabljanja, neposredno povezana
z novimi izdelki, postopki in storitvami in z vsaj
40 udeleženci v trajanju najmanj 3 ure ali B)
nagradni natečaji za tehnološke in netehnološke inovacije ter predloge inovacij z vsaj 80
udeleženci (to je kandidati za nagrade+prisotni
na podelitvi)
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niso upravičeni do sredstev tega javnega
razpisa.
4.2 Pogoji za predlagatelja in posameznega člana konzorcija
Vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisu kot predlagatelj ali partner v konzorciju
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba, registrirana v skladu
z zakonom v Republiki Sloveniji
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS več kot 2 leti (upošteva se
datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne
dejavnosti.
– ni javni raziskovalni ali visokošolski
zavod (ker se pisarne za prenos znanja in
tehnologij financirajo drugje)
– je pravna oseba (npr. gospodarska
družba, zasebni zavod, gospodarsko interesno združenje, društvo, …), ki po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD) ni lastniško
povezana z nobeno drugo pravno osebo iz
konzorcija. V skupini med seboj lastniško
povezanih organizacij po ZGD lahko v konzorciju kot predlagatelj oziroma partner sodeluje le ena organizacija (gospodarska
družba). Lastniško povezane organizacije
hkrati ne smejo nastopati več vlogah niti
kot predlagatelji, niti kot partnerji.
– niso bila na dan oddaje vloge v stanju
insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 126/07, 40/09, 59/09);
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje;
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;
– ni za iste stroške, ki predstavljajo državno pomoč pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe
ali že dejansko izvedenega izplačila);
– niso navedena v seznamu podjetij na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08,
v nadaljevanju ZPKor) ne smejo poslovati subjekti iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena ZPKor ali na seznamu
subjektov, za katere veljajo omejitve po
35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
– ne nastopa več kot v eni vlogi oddani
na ta javni razpis; posamezna pravna oseba
lahko nastopa največ enkrat kot predlagatelj
ali največ enkrat kot partner konzorcija,
kolikor ne nastopa v vlogi predlagatelja;
v primeru, če bo posamezna pravna
oseba nastopala v več kot eni vlogi se
bo upoštevala le vloga, ki je prva prispela
na javni razpis, medtem ko bodo ostale
vloge, v katerih nastopa ta pravna oseba
zavrnjene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
v točkah 4.1 in 4.2 bodo zavrnjene.
5. Financiranje
Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov
za posamezne vrste aktivnosti. Predlagatelji bodo v vlogi na razpis predložili program aktivnosti in predvidene rezultate ter
finančni načrt v skladu z naslednjim obsegom normiranih stroškov:
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REZULTATI

NORMIRANA VREDNOST

Koordinacija projekta
Pomoč pri zaščiti
pravic intelektualne
lastnine

ŠTEVILO ENOT

Do 7% vrednosti celotnega
projekta

SKUPNA
NORMIRANA
VREDNOST
Do 7% vrednosti
celotnega projekta

Število vloženih tujih
patentov* s popolnim
preizkusom

2.000 EUR/vlogo patenta

Število vloženih slovenskih
patentov

900 EUR/vlogo patenta

Število vloženih modelov

150 EUR/vlogo modela

Pomoč pri ustanovitvi
novega podjetja

Število novih inovacijsko
aktivnih* podjetij z vsaj
po enim zaposlenim za
nedoločen čas s polnim
delovnim časom

50 EUR/uro svetovanja

največ 30 ur na
podjetje

Največ 1.500 EUR
na podjetje

Pomoč pri razvoju in
trženju novega izdelka
ali storitve

Število novih izdelkov,
postopkov, storitev, ki se
bistveno razlikuje od ostalih
na trgu

50 EUR/uro svetovanja

največ 60 ur na
izdelek, postopek,
storitev

Največ 3.000 EUR

Organizacija dogodkov
– usposabljanj,
izobraževanj in
nagradnih natečajev
z vsaj 40 udeleženci

Število udeležencev
dogodkov izobraževanj in
usposabljanj,

15 EUR/udeleženca na
uro

Število udeležencev
nagradnih natečajev za
tehnološke in netehnološke
inovacije ter predloge
inovacij

25 EUR/udeleženca na
uro (udeleženci=kandidati
za nagrade+prisotni na
podelitvi)

Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati v vlogi
bodo morali biti tekom leta doseženi 100%.
V nasprotnem primeru zahtevki za izplačilo
ne bodo odobreni v celoti.
Vrednosti, navedene v tabeli, so brez
DDV. Intenzivnost financiranja je do 100%.
Obdobje upravičenosti stroškov je od
1. 1. 2011 do 30. 9. 2011.
V primeru uspešne kandidature na razpisu so upravičeni prejemniki finančnih sredstev predlagatelj in v primeru konzorcija tudi
partnerji konzorcija. Pravico do razdelitve
odobrenih finančnih sredstev med partnerje konzorcija ima predlagatelj, ki sredstva
razdeli v skladu z dogovorom o razdelitvi
aktivnosti in nalog iz konzorcijske pogodbe.
Predlagatelj konzorcija, ki je hkrati koordinator prijavljenega projekta, zbira zahtevke
partnerjev in jih na zbirnem zahtevku izstavi
agenciji v pogodbenem roku. Na osnovi zbirnega zahtevka za izplačilo, ki ga pripravi in
izstavi agenciji predlagatelj, agencija nakaže finančna sredstva neposredno na račune
partnerjev konzorcija, v skladu z izkazanimi
upravičenimi stroški. Predlagatelj je odgovoren agenciji za koordinacijo in izvedbo aktivnosti in nalog, ki izhajajo iz razpisa.
Sredstva bodo izbranim predlagateljem,
s katerimi bo sklenjena pogodba o financiranju, izplačana na osnovi izstavljenega
zahtevka in odobrenih poročil ter dokazil
o doseženih rezultatih po zaključku programa. Obseg izplačanih sredstev bo izračunan
na osnovi dejansko doseženih in dokazanih
rezultatov, ki so osnova za izračun višine
sredstev. Predlagatelj mora poročilo in zahtevek dostaviti na agencijo najkasneje do
3. 10. 2011.

Dokazila za dosežene rezultate po posameznih sklopih aktivnosti so opredeljena
v nadaljevanju.
Koordinacija projekta (A): je delo, ki ga
zaposleni pri predlagatelju in pri ostalih partnerjih konzorcija opravijo za koordinacijo
projekta. Prikaže se z opravljenimi urami.
Skupna vrednost dela koordinacije projekta
je lahko največ 7% celotne vrednosti projekta.
Dokazila: poročilo o izvajanju vseh dejavnosti na projektu v skladu z vlogo (število
ur, opis dela)
Pomoč pri zaščiti pravic intelektualne
lastnine (B): je pomoč v obliki svetovanja,
priprave vloge in zaščite pravic intelektualne
lastnine koristnikov storitev predlagatelja, in
sicer le za zaščito industrijske lastnine, za
katero je po neodvisnih strokovnih merilih
mogoče pričakovati nekajkrat večji finančni
učinek od porabljenih sredstev za njeno zaščito. Pravic intelektualne lastnine se zaradi
sofinanciranja ne sme prenašati na OPO in
mora ostati last avtorja oziroma avtorjev.
Dokazila: potrdilo o oddaji vloge za patent ali model, ter naslednja izjava »Za intelektualno lastnino, ki smo jo s sofinanciranjem pomagali zaščititi je mogoče po
neodvisnih strokovnih merilih pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih
sredstev za njeno zaščito.«, ki jo podpiše
odgovorna oseba predlagatelja ali partnerja
konzorcija
Pomoč pri ustanovitvi novega podjetja
(C): je svetovanje za ustanovitev novega
podjetja, temelječega na novem izdelku, postopku ali storitvi.
Dokazila: število ur svetovanja oziroma
časovnica, potrdilo o ustanovitvi podjetja,
izjava lastnika podjetja, da je bilo svetovanje s strani predlagatelja na ta razpis ključ-

Največ 6.300 EUR
na dogodek
Največ 3 ure za
podelitev

Največ 30.000 EUR
za natečaje na
posamezno OPO

no za ustanovitev in inovacijsko delovanje
podjetja,
Pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, postopka ali storitve izven OPO (Č):
je svetovanje in praktična pomoč pri uspešni
uvedbi novega izdelka, postopka, storitev
na trg
Dokazila: število ur svetovanja oziroma
časovnica, izjava lastnika podjetja, da je bilo
svetovanje s strani predlagatelja ključno za
uspešno uvedbo inovacije na trgu
Organizacija dogodkov – usposabljanj,
izobraževanja in nagradnih natečajev (D):
Za primere usposabljanja in izobraževanja morajo slušatelji prejeti potrdilo o udeležbi (certifikat), pri natečaju pa morajo javno prejeti nagrado.
Dokazila
za
usposabljanja
in
izobraževanja:lista
udeležencev,
vabilo,vsebinsko poročilo o dogodku, gradivo za usposabljanje in izobraževanje, ki
jasno in natančno izkazujejo nova znanja,
primer potrdila udeležencem(certifikat)
Dokazila za nagradne natečaje:seznam
kandidatov za nagrade, lista prisotnih na podelitvi, seznam nagrajencev, kopija potrdila
o nagradi, vabilo na podelitev
Velja za dokazovanje upravičenih stroškov A – Č:
Vsi parterji konzorcijev morajo zahtevku
priložiti izjave, da so vse obveznosti do upnikov, v zvezi z dejavnostmi na tem razpisu
poravnane.
6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in popolne vloge, podpisane s strani upravičenih oseb predlagatelja, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja
in bodo skladne s predmetom in namenom
razpisa, bo ocenila strokovna komisija
v skladu z naslednjimi merili:
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NAČRTOVANI CILJI IN PROGRAM ZA LETO 2011
MERILO

OCENA

1. Ocena zastavljenih ciljev projekta
- Število novih inovacijsko aktivnih* podjetij z vsaj po enim zaposlenim za nedoločen čas s polnim delovnim
časom (2 točki na podjetje),
– Število vloženih tujih patentov* s popolnim preizkusom (4 točke na vlogo)
– Število vloženih slovenskih patentov** (2 točki na vlogo)
– Število novih izdelkov, postopkov in storitev, ki se bistveno razlikujejo od obstoječih na trgu (2 točki na
izdelek, postopek ali storitev)
- Število izobraževanj in usposabljanj, neposredno povezanih z novimi izdelki, postopki in storitvami, in z vsaj
40 udeleženci, v trajanju najmanj 3 ure. (2 točki na tak dogodek)
Vsebine izobraževanj in usposabljanj morajo biti z naslednjih področij:
1. upravljanje z intelektualno lastnino inovacij,
2. trženje inovacij,
3. mreženje za inovacije
– Število nagradnih natečajev za tehnološke in netehnološke inovacije ter predloge inovacij z vsaj 40
udeleženci (kandidati za nagrade + prisotni)
(2 točki na tak dogodek)
Skupaj: največ 70 točk

/70

2. Seznam predvidenih aktivnosti projekta
– Ocenjevalec presodi ali so predstavljene aktivnosti pregledno, jasno, korektno in dovolj
podrobno predstavljene:
– dejavnosti niso predstavljene (0 točk),
– dejavnosti so jasno in pregledno predstavljene (do 10 točk)
– dejavnosti so skladne s ciljem in namenom razpisa (do 10 točk)
vsebinski načrt je skladen s finančnim načrtom (do 10 ročk)

/30

ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK PROGRAMA (Tnr)

/100

Ocenjuje se s celimi točkami!
Vloga, ki pod točko 2. (Seznam predvidenih aktivnosti projekta) ne doseže vsaj 20 točk, se zavrne. Projekt mora doseči vsaj 60% vseh
možnih točk programa (Tnr), sicer se ocenjevanje vloge zaključi.
* inovacijsko aktivno podjetje je tisto, ki uvede nov izdelek, postopek ali storitev.
V vsakem elementu ocene se upošteva le delež programa (po finančnem obsegu), ki neposredno ustreza ciljem tega razpisa, to je inovacijam za
trg, razen za področje podpore dijakom in študentom, kjer se upošteva jasno v inovacije usmerjena dejavnost. Če je npr. delež neposredno povezan
s cilji le 30% vsega obsega, lahko vloga na tem elementu prejme le 30% vseh možnih točk za ta element oziroma ustrezno manj.
** Navajajte le zaščito industrijske lastnine, za katero je po neodvisnih strokovnih merilih mogoče pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od
porabljenih sredstev za njeno zaščito.

DOSEŽENI REZULTATI
OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV NA PODROČJU INOVACIJSKIH DEJAVNOSTI (Tdr) v zadnjih treh koledarskih letih (2008-2010)
glede na datum objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS
Merilo

Število točk/ enoto

Patentiranje** (podelitev patenta) v tujini pri ustanovi s statusom za predhodno preizkušanje

3

V zadnjih treh letih nov izdelek, postopek ali storitev, ki se pomembno razlikuje od ostalih izdelkov, postopkov,
storitev in ima obseg prodaje vsaj 100.000 EUR v l. 2010 (datum, kratek opis bistvene novosti)

1

Patentiranje* (podelitev patenta) v Sloveniji

1

Licenciranje v višini vsaj 50.000 EUR v treh letih na osnovi patenta s predhodnim preizkusom v tujini

3

Registriran model*

1

Pomoč pri ustanovitvi novih inovacijsko aktivnih podjetij* z vsaj po enim zaposlenim za nedoločen čas s polnim
delovnim časom (2 točki na podjetje)**

do 2

Pomoč pri ustanovitvi in razvoju mladega podjetja, na dan 31. 12. 2010 mlajšega od 5 let in z vsaj 4 zaposlenimi
ter vsaj 200.000 EUR prihodkov v letu 2010 (zaključni račun AJPES) (4 točke na tako podjetje)**

do 4

Največje možno število točk za dosežene rezultate je 250 točk na OPO!
* inovacijsko aktivno podjetje je tisto, ki uvede nov izdelek, postopek ali storitev.
** Navajajte le zaščito industrijske lastnine, za katero je po neodvisnih strokovnih merilih mogoče pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od
porabljenih sredstev za njeno zaščito.
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Skupna ocena oziroma skupno število
točk posamezne vloge (i) se določi z naslednjim izrazom:

Ti = Tnr , i + Tdr , i
pri čemer je za vlogo i:
Tnr, i

…

Tdr, i

…

doseženo število točk pri
ocenjevanju načrtovanih
ciljev in programa v letu
2011,
doseženo število točk pri
ocenjevanju doseženih
rezultatov

Vloga, pri kateri skupna ocena Ti ne doseže vsaj 210 točk, se zavrne.
Na vsakem izmed področij, ki so navedena v točki 3.2 Namen in cilj tega javnega
razpisa, bo najprej prednostno podprta po
ena vloga. V primeru, da bo na posameznem področju kandidiralo več vlog, bo sofinanciranje odobreno vlogi, ki bo v postopku
ocenjevanja dosegla večje število točk Ti.
Zatem bodo podprte še štiri najbolje
ocenjene vloge med ostalimi vlogami. Skupno predvideno število podprtih vlog je 10.
Kolikor na katerem izmed področij ne
bo nobene vloge ali nobena vloga ne bo
izpolnjevala vseh pogojev, bo sofinanciranje
odobreno vlogi oziroma vlogam z najvišjim številom točk Ti med vsemi vlogami, ki
se na svojem področju niso uvrstile v sofinanciranje, do predvidene višine zneska za
področje, na katerem nobena vloga ne bo
financirana.
Kolikor katera od odobrenih vlog ne bo
imela predlaganega polnega obsega odobrenih sredstev, se bodo ta sredstva razdelila med ostale odobrene vloge, sorazmerno
s prejetim številom skupne ocene posamezne vloge.
Vloge, pri katerih ocena Tnr ali skupna
ocena Ti ne bo dosegla praga in vloge, ki
ne bodo uvrščene v seznam izbranih vlog,
bodo zavrnjene.
7. Skupna višina razpisanih sredstev in
obdobje za porabo sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 1.000.000,00 EUR.
Financiranje je predvideno iz proračunske postavke 5688 v okviru razvojnega
podprograma 0221 Podpora tehnološkim
razvojnim projektom.
Višina sredstev (VSi), ki bodo odobrena
posameznemu konzorciju, se bo določila
z uporabo naslednjega izraza:

VS i = Ti ⋅

1000.000,00 EUR
n

∑T
i =1

[EUR]

i

pri čemer je
Ti
I

… skupno število točk posamezne
vloge i,
… i = 1 … n, pri čemer je n število
podprtih predlagateljev oziroma
konzorcijev; vrednost n = 10
(podprtih bo 10 tehnološko inovacijskih vozlišč).
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Sredstva bodo dodeljena po pravilu
de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu de minimis ne
sme preseči v obdobju treh zaporednih let
200.000 EUR, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Kolikor posamezne vlogi zaradi prekoračitve pravila de minimis ne bo mogoče
dodeliti vseh sredstev, določenih s pomočjo
zgornjega izraza, bo presežek sredstev razdeljen na ostale odobrene vloge, sorazmerno glede na vrednost Ti.
Prejemnik je dolžan obvestiti agencijo,
če v času izvajanja pogodbe preseže skupna dovoljena sredstva po pravilu de minimis. V nasprotnem primeru agencija pogodbo razdre, prejemnik pa mora vrniti vsa
prejeta sredstva.
Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2011. Okvirna višina razpisanih
sredstev za javni razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk.
8. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je 16. 5. 2011 do
12. ure. Popolna vloga, v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem
izvodu, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, dostavljena v Glavno in splošno pisarno
Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do vključno
četrtka, 16. 5. 2010 do 12. ure.
Vloge morajo vlagatelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako ne odpiraj! »INO –
2011« ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Obrazci 4., 5., 6. in 7.
niso predmet dopolnitev! Če navedeni
obrazci niso predloženi in v celoti izpolnjeni, se vloga zavrne.
Vlagatelji morajo označiti tiste dele vloge, ki so poslovna skrivnost.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor
agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se bo pričelo 17. 5. 2011 ob
10. uri, v veliki sejni sobi agencije.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge,
bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju in preverjanju formalne popolnosti
vlog pozvala vlagatelje k dopolnitvi vlog.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku, določenem s strani agencije ne bodo dopolnili,
bodo zavržene.
10. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor agencije. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma
odpiranja vlog.
Rezultati razpisa bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu agencije (http://www.
tia.si).
11. Ugovorni postopek:
Zoper sklep direktorja agencije, lahko predlagatelj v 15 dneh po vročitvi vloži
ugovor. V ugovoru mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Ugovor
se lahko vloži samo zaradi kršitve postopka
izbire ali očitne napake.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji.
O ugovoru odloči upravni odbor agencije
v 30 dneh po njegovem prejemu ob smisel-

ni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
Zoper odločitev upravnega odbora agencije ni pritožbe.
12. Sklenitev pogodbe
Pogodba mora biti podpisana najkasneje
v enem mesecu od prejema sklepa o izboru.
Če pogodba iz razlogov na strani predlagatelja ni podpisana v roku navedenem v prejšnjem odstavku se šteje, da predlagatelj
odstopa od podpisa pogodbe.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na
račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi
pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim
je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična.
13. Informiranje in obveščanje javnosti
Predlagatelji in partnerji, katerih vloge
bodo v postopku ocenjevanja ocenjene
pozitivno, bodo morali upoštevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti,
za katere bodo podana jasna navodila kot
Priloga k pogodbi.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem
objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo
na spletnem naslovu agencije http://www.
tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi
v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji
Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije do izteka prijavnega
roka.
15. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se
posredujejo:
– preko obrazca na spletni strani agencije http://www.tia.si ali
– v elektronski obliki na naslov: ino11@
tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletni strani agencije.
Informativni dan bo v sredo, 20. 4. 2011
od 10. do 12. ure, v veliki sejni dvorani Slovenijalesa, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana
(pritličje).
Na spletni strani agencije http://www.
tia.si bodo objavljena vsa druga pomembna
obvestila.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 5100-12/2011-1
Ob-2610/11
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), Uredbo o ratifikaciji
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Črne gore (Uradni list RS, št. 48/09,
MP – 12/09) ter Protokolom 1. zasedanja
Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Črno goro z dne 11. 3. 2010, podpisan

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 Črno goro
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 krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni)
slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki
izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne
projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2012–2013. Za podiplomske
študente in podoktorande največ pet let po
doktoratu (v nadaljevanju: mlajše raziskovalce) obeh držav bodo v letih 2012–2013
sofinancirani tudi daljši obiski. Slovenska
stran bo za črnogorske mlajše raziskovalce
dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od
14 dni do 3 mesecev) v Republiki Sloveniji.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora.
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 Črno goro,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj črnogorskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih in črnogorskih 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
črnogorski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Črni gori: Ministrstvo
za znanost, http://www.mna.gov.me). Kontaktna oseba na črnogorski strani je gospa
Smiljana Prelević, e-mail: smiljana.prelevic@mna.gov.me.

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 pri izboru bodo imeli projekti,
v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci
obeh držav in projekti, ki v dosedanjih razpisih (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 in
2010/2011) niso bili sofinancirani.
7. Finančno ovrednoten izbor prijav za
sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Mešana
komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno
goro, v nadaljevanju: mešana komisija), ki
bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2011.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
direktor agencije na podlagi izbora mešane
komisije, ki ga je dolžan upoštevati.
8. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2012–2013 znaša okvirno 70.000,00 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 Črni gori;
– stroške bivanja za črnogorske 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 črnogorske 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), v trenutku objave
tega razpisa 21,39 EUR;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za črnogorske mlajše raziskovalce ob dodatno odobrenih daljših obiskih
v Republiki Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije črnogorskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali
dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic
ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za
čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam
krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
9. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2013.
10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-MEJR- Prijava/2011 na spletni portal ARRS eO-
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brazci. 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.
10.2. 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 Črno goro v letih 2012–2013« in
obvezno oznako prijave (obrazec ARRS-BIME-JR-Prijava/ 2011) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska
cesta 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).
10.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – oddaja prijave
z digitalnim podpisom – elektronska oblika;
točka 10.2. – 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.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 17. 6. 2011, ob 10. uri
v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
13. 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 Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Ob-2578/11
Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arheološkega društva
razpis
za Nagrado, priznanji, častno in
zaslužno članstvo Slovenskega
arheološkega društva
za izjemne dosežke na področju
arheologije v Republiki Sloveniji.
Nagrado Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so
prispevale k razvoju in ugledu arheološke
stroke doma in v tujini.
Priznanje Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konservatorske
dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma
in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju,
priznanju in ugledu slovenske arheologije
doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s svojim
delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali ustanovami s področja arheologije pripomogla k boljšemu
delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlogi za nagrado, priznanji, častni
in zaslužni članstvi morajo poleg podatkov
o kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev
z dokazili. Za priznanji, častno in zaslužno
članstvo lahko kandidirajo snovalci in avtorji
vseh dogodkov in prireditev iz leta 2009 in
2010.
Za nagrado in priznanji lahko kandidirajo
slovenski državljani, za častno in zaslužno
članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo
posamezniki ali strokovne organizacije, ki
delujejo na področju arheologije v Republiki
Sloveniji ali tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do 15. maja 2011 na naslov Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000
Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Ob-2540/11
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja
razpis
za javno zbiranje ponudb
za odprodajo transformatorja 110/35 kV
31,5 MVA iz RTP Koper.
Rok za prejem ponudb: 9. 5. 2011, do
9.30.
Javno odpiranje ponudb isti dan, ob
10. uri, na naslovu Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana v dvorani D.
Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani: http://www.
eles.si/aktualni_razpisi.aspx.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 330-1/2011
Ob-2476/11
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občini Celje (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09) in s Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje (Uradni list RS
z dne 25. 3. 2011) objavlja
razpis
o dodelitvi finančne pomoči
za razvoj kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Celje v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za leto 2011. Sredstva se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in 1998/2006. Sredstva se
razpisujejo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Celje za leto 2011 v okvirni
višini EUR na kontu 410217.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah

41.000,00 EUR
9.000,00 EUR
15.000,00 EUR

Sredstva v proračunu so omejena.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
1) za naložbe v kmetijska gospodarstva:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijski proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju Mestne občine Celje in
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
3) za naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče v Mestni občini Celje, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih
dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih na podlagi tega javnega razpisa, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti
s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V. Pomoči na podlagi uredbe skupinske
izjeme
V/1 Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo

41.000,00 EUR

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji ...)
na kmetijskih gospodarstvih.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (razen
naložbe v mehanizacijo);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – iz mnenja mora biti razvidno, da
je kmetija gospodarsko vitalna;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
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– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah;
– v primeru postavitve pašnikov in agromelioracijskih del: kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi za to
pristojna inštitucija;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na nosilca kmetijskega gospodarstva;
– upravičenec mora priložiti vlogi obrazec D – iz subvencijskih vlog za leto 2010.
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora
imeti ob oddaji vloge v lasti ali najemu vsaj
2ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov ne sofinancira se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
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– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najnižji znesek dodeljene pomoči je
200 EUR najvišji pa 4.000,00 EUR brez
DDV na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Najvišja predračunska vrednost investicije
lahko znaša 12.000 EUR brez DDV.
Najvišji znesek dodeljene pomoči ne sme
preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR
na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Merila za izbor prijav na javni razpis
(Ukrep naložbe)

Merila

Število točk

Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2007–2010
skupaj prejel:
– nad 15.000 EUR
– nad 10.000 do 15.000 EUR
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– do 5.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
Ustreznost naložbe:
– naložbe v kmetijsko mehanizacijo
– naložbe v posodobitev objektov namenjenih za kmetijsko pro
izvodnjo in zemljišča (hlevska oprema, skladišča ...)
Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program
SKOP/KOP
– ekološkim kmetovanjem

V/2 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
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9.000,00 EUR

gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja
(predavanja, informativna izobraževanja,
krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o 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).
Podpore se ne dodelijo:
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe,
– upravičeni stroški so tisti stroški, ki so
nastali od 1. 1. 2010 naprej.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društva in združenja in registrirani
izvajalci, ki se prijavljajo pod točke 1–4
poglavja »upravičeni stroški« morajo priložiti finančno ovrednoten letni program dela
s seznamom članov ter predvidenim številom udeležencev,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– članstvo v organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do tehnične podpore,
– za nadomeščanje: računi, pogodbe in
ostala dokazila.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stro
škov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Mestna občina Celje z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter
način izvedbe plačil.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za
društva do 1.000 EUR letno.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 EUR letno.
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Št.

Merila za izbor prijav na javni razpis
(Ukrep tehnična podpora))

Merilo

Število točk

Sedež izvajalca:
– v Mestni občini Celje
– podružnica v Mestni občini Celje
– sedež v drugi občini
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Število članov društva z območja Mestne občine Celje:
– do 10
– do 25
– do 45
– nad 45
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Število usposabljanj oziroma izobraževanj:
– do 3
– nad 3
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Udeležba na forumih, sejmih, organizacija le-teh:
– do 2
– nad 2
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Število predvidenih strokovnih ekskurzij:
– do 2
– nad 2
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V/3 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje
in pripravo proizvodov za trg,
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
(4) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
(5) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
(6) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči,
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz
lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in
dišavnic);
(7) pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji;
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,

15.000,00 EUR
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(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti – iz mnenja mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– upravičenci, ki so že prejeli za ta namen sredstva iz razpisa od 2007 do konec
leta 2009, morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči,
– do 50% upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 6.000 EUR brez
DDV na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Predračunska vrednost investicije ne sme
biti višja od 15.000 EUR brez DDV.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
VI. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna
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dokumentacija bo na razpolago od dneva
objave javnega razpisa na vložišču Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih
straneh Mestne občine Celje (www.celje.si),
rubrika Mestna občina – javna naročila in
razpisi.
VII. Reševanje vlog:
Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka
razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu
prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo
vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v roku, bodo zavržene. Vloge, ki
bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za
prispele z datumom dopolnitve. S tem datumom bodo uvrščene v vrstni red prispelih
vlog. V primeru, da bo število vlog večje
od količine razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so v ukrepu 1. in 2.
prejeli višje število točk. V primeru, da imata
dva ali več upravičencev enako število točk,
se šteje vrstni red vlog glede na datum in
uro prispetja.
V primeru neporabljenih sredstev se
sredstva najprej dodelijo vlagateljem, ki so
oddali vlogo do razpisnega roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo razpoložljivih
sredstev na postavki ukrepa vlogi ni bilo
odobreno, če pa teh ni, bo opravljeno še eno
odpiranje vlog. Datum odpiranja bo objavljen naknadno na spletnih straneh Mestne
občine Celje. Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških
za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove
k podpisu pogodbe. Upravičenec iz ukrepa 1 in 4 pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva
namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz
tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene in
ne bodo obravnavane v postopku dodelitve
sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena najkasneje do 30. 9. 2011.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija
ne bo upoštevala.
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Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011.
VIII. Rok za oddajo vlog: 16. maj 2011, do
12. ure, ne glede na način prispetja vlog.
IX. Mesto za oddajo vlog
Vloge se sprejemajo na vložišču Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, ali priporočeno po pošti. Na ovojnico
je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo 2011
- Ne odpiraj«, na sprednjo stran kuverte pa
naziv in naslov vlagatelja.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Alja
Založnik, tel. 426-57-79.
Mestna občina Celje
Št. 330-4/2011-5
Ob-2477/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Uradni
list RS, št. 113/07) ter Odloka o proračunu
Občine Rogašovci za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 23/11) objavlja Občina Rogašovci,
Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci,
razpis
za dodelitev državnih pomoči
de minimis za ohranjanje
in razvoj podeželja
v Občini Rogašovci za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa in višina
sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Občine
Rogašovci, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2011 v okvirni višini 10.000 EUR na
proračunski postavki 4011001 »Strukturni
ukrepi v kmetijstvu in živilstvu«.
Glede na to, da so sredstva omejena, bo
dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil
posamezni upravičenec, odvisna od števila
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje
tega razpisa.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
II. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter
z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine.
III. 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 30. 9. 2011; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški
prejemek,
– 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 30. 9. 2011; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški
prejemek.
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
30. 9. 2011; dokazilo o plačilu računa je
plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2011.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu uprave Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Rogašovci, http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga:
Razpis kmetijstvo – de minimis« neposredno v sprejemni pisarni Občine Rogašovci
ali pa se pošlje na naslov Občinska uprava
Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Ro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gašovci. Pravočasno prispela vloga je tista,
ki bo prispela do 30. septembra 2011, do
12. ure, oziroma vloga, poslana priporočeno
po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 9.
2011. Na hrbtni strani kuverte morata biti
polni naziv in naslov prijavitelja.
V. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje
do 10. 10. 2011. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog
opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na
podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po
30. 9. 2011, se kot prepozne zavržejo.
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 Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci,
ali na tel. 02/558-88-14, kontaktna oseba
Nataša Hašaj.
Občina Rogašovci
Št. 330-4/2011-4
Ob-2478/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Uradni
list RS, št. 113/07) ter Odloka o proračunu
Občine Rogašovci za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 23/11) objavlja Občina Rogašovci,
Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci,
razpis
za dodelitev državnih pomoči –
skupinske izjeme na področju
razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Rogašovci za leto 2011
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
Občine Rogašovci za leto 2011 v okvirni višini 30.000,00 EUR na proračunski postavki
4011001 »Strukturni ukrepi v kmetijstvu in
živilstvu«.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na proračunski postavki ne
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na
ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci
Za razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Rogašovci (izdan sklep s strani Občine

Rogašovci) in do 15. 12. 2011. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v 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 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. posodabljanje kmetij.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa nove 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.
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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.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 31. 5. 2011.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu uprave Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Rogašovci, http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga:
Razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« neposredno v sprejemni pisarni Občine Rogašovci ali pa se pošlje na naslov Občinska
uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A,
9262 Rogašovci. Pravočasno prispela vloga
je tista, ki bo prispela do 31. maja 2011, do
12. ure, oziroma vloga, poslana priporočeno
po pošti s poštnim žigom do vključno 31. 5.
2011. Na hrbtni strani kuverte morata biti
polni naziv in naslov prijavitelja.
V. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila
pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava
izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev
lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po
31. 5. 2011, se kot prepozne zavržejo.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
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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 Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci,
ali na tel. 02/558-88-14, kontaktna oseba
Nataša Hašaj.
Občina Rogašovci
Št. 170-03/2011-1
Ob-2479/11
Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi
prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05
– UPB2, 23/08; v nadaljevanju: ZZDej) in
7. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, in Uradni list RS,
št. 80/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije
za izvajanje javne zdravstvene službe
na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih na območju
Občine Gorenja vas - Poljane
1. Naročnik (koncedent): Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev nadomestne
koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega
varstva odraslih.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za določen čas 25-ih let, z odpovednim rokom najmanj 6 mesecev. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati predvidoma 1. 10. 2011.
4. Lokacija izvajanja dejavnosti
Obravnavale se bodo le tiste vloge, iz
katerih bo jasno razviden namen vlagatelja,
da bo dejavnost zobozdravstvenega varstva
otrok in mladine opravljal v prostorih, ki so
v lasti koncedenta na naslovu: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Zdravstvena postaja
Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas.
5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
5.1 Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi podeljene nadomestne
koncesije iz tega javnega razpisa prekinil
delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2 Dodatni pogoji:
Obrazložitev:
Ker sedanji koncesionar razpisnega programa želi prekiniti koncesijsko razmerje,
je predmet tega razpisa nadomestna koncesija, zato so posebni pogoji javnega razpisa,
ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, sledeči:
– Opravljanje dejavnosti v prostorih ki so
v lasti koncedenta na naslovu: Zdravstvena
postaja Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja
vas;
– Prevzem vseh opredeljenih pacientov
dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;
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– Prevzem čakalne in naročniške knjige
dosedanjega koncesionarja.
6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog:
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo
pri izbiri kandidata za opravljanje dejavnosti
upošteval naslednje kriterije in merila:
– delovne izkušnje,
– dodatna strokovna in funkcionalna znanja,
– ordinacijski čas,
– dodatne bonitete.
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Občina Gorenja vasPoljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, najkasneje do 3. 5. 2011, do 12. ure.
Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: nadomestna koncesija zobozdravstvo«.
Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana
na pošti s priporočeno pošiljko.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za
odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagateljem.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur, na sedežu
Občine Gorenja vas - Poljane, Helena Kržišnik. Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi na spletni strani Občine Gorenja vas Poljane (http://www.obcina-gvp.si/).
Dodatne informacije so na voljo pri
svetovalki za družbene dejavnosti Heleni
Kržišnik
(helena.krzisnik@obcina-gvp.si,
04/518-31-04).
9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30-ih
dneh po sprejeti končni odločitvi.
Občina Gorenja vas - Poljane
Ob-2480/11
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 17/11) Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško objavlja
javni razpis
sofinanciranje individualnih hišnih
kanalizacijskih priključkov
in malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim
prebivališčem v Občini Krško,
– društva s sedežem v Občini Krško,
ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki
deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek
morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo
Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so
navedeni v Priloga 1,
– pri izgradnji in izračunu je potrebno
upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve
na kanalizacijsko omrežje,
– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija so se lastniki stanovanjskih hiš,
na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 34/07,
45/09), obvezni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v 12 mesecih po tem, ko
izvajalec gospodarske javne službe v občini
obvesti potencialne uporabnike o možnosti
priključitve na javno kanalizacijo; za lastnike
stanovanjskih hiš, na območjih, kjer se je
zgradila javna kanalizacija v letih od 2008
do 2010, je skrajni rok za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje do zaprtja tega
razpisa.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi
bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se
prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Krško
(Uradni list RS, št. 34/07, 45/09) obvezuje
priključiti na javno kanalizacijo,
– z dnem objave tega javnega razpisa
se v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02, 57/08) malih čistilnih naprav
ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih
območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a,
Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
4. Deleži sofinanciranja:
Na osnovi Uredbe o območjih omejene
rabe prostora zaradi jedrskega objekta in
o pogojih gradnje objektov na teh območjih
(Uradni list RS, št. 36/04, 103/06) so določena naslednja merila:
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– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji
Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95% upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti:
KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja
vas) do 82% upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju Občine Krško do 70%
upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2011, pod proračunsko postavko 4050 – ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120 v višini
188.000,00 EUR.
Finančna sredstev zagotovljena v proračunu so namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov v okvirni višini 128.000,00 EUR in
– sofinanciranje malih čistilnih naprav
v okvirni višini 60.000,00 EUR.
Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo
dodatnih sredstev v proračunu.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
od 1. 1. 2010 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1
uporabno dovoljenje. Maksimalna višina
upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 3.000,00 EUR z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske
objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke…)
– maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je navedena v PRILOGI 2 –
maksimalna višina upravičenih materialnih
stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni
kanalizacijski kanal – gospodarska javna
služba, strojna, montažna dela, zemeljska
dela – maks 20,00 EUR z DDV na tekoči
meter).
Upravičen strošek malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 2 –
maksimalna višina upravičenih materialnih
stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo
z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na
razpolago na sedežu Centra za podjetništvo
in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT
Krško (www.pckrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi ter na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni
razpisi.
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VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Center za
podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu,
razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog
ne bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po
roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko
kandidati oddajo vloge do prvega ponedeljka v mesecu maju, vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje
do prvega delovnega ponedeljka v mesecu
novembru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje
individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno.
Strokovna komisija bo vloge odpirala in
obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku
za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in
decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge le to dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II
Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine
Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo
pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad
kanalskim priključkom in revizijskim jaškom
pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca
Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Št. 41010-7/2011
Ob-2481/11
Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 23/11) in
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
97/01, 27/02, 110/02, 15/03) ter sprejetega
Letnega programa športa, objavlja Občina
Žiri
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Žiri za leto 2011
Občina Žiri bo v letu 2011 sofinancirala programe športa v skupni višini
66.367,20 EUR iz proračunske postavke 08.1.1.1. – Izvajanje letnega programa
športa.
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja
oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Žiri,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne;
in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, oziroma da imajo organizacije
v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Žiri,
– da imajo društva urejeno evidenco
o članstvu in dokumentacijo, kot to določa
Zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da se prijavijo na razpis za dodelitev
sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa športa in
dostavijo občinski upravi poročila o članstvu,
realizaciji programov, doseženih rezultatih in
planu aktivnosti za prihodnje leto.
II. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje programe športa v okvirni višini sredstev:

I. Športna vzgoja otrok in mladine
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjena v kakovostni in vrhunski šport

2,13%
12,79%
42,73%

1.413,62 EUR
8.488,36 EUR
28.358,70 EUR

II. Kakovostni šport

15,45%

10.253,73 EUR

III. Vrhunski šport

0,00%

0,00 EUR

IV. Športna rekreacija

5,33%

3.537,37 EUR

V. Šport invalidov

0,43%

285,38 EUR

VI. Specifične športne panoge

4,26%

2.827,24 EUR

VII. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

4,26%

2.827,24 EUR

VIII. Športne prireditve

3,20%

2.123,75 EUR

IX. Informacijski sistem na področju športa

2,66%

1.765,37 EUR

X. Delovanje športnih društev

5,86%

3.889,12 EUR

Rezerva

0,90%

597,30 EUR

Skupaj:

100,0%

66.367,20 EUR

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi pogojev, meril in normativov ter kriterijev za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino in glede na razširjenost in uspešnost, ki jih vsebuje Pravilnik
o merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Žiri.
III. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– prijavni obrazec za prijavo na javni razpis z zahtevanimi prilogami,
– plan dela in koledar športnih prireditev
in akcij v društvu oziroma organizaciji,
– v primeru, da se na razpis občine prijavljate prvič, pa še: fotokopijo odločbe o registraciji, fotokopijo pravil delovanja društva
oziroma statut.
IV. Rok in način prijave: razpisni obrazci so na voljo v tajništvu Občine Žiri in na
spletni strani www.ziri.si. Rok za prijavo na
razpis je do 16. 5. 2011. Svoje prijave z zahtevanimi podatki in prilogami pošljete na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri.
V. Dodelitev sredstev: pravočasno prispele vloge obravnava štiričlanska strokovna komisija za šport, ki jo za vodenje
postopka javnega razpisa imenuje župan
in jo sestavljajo en predstavnik občinske
uprave in trije predstavniki dejavnosti športa
v občini. Komisija pripravi predlog dodelitve
sredstev in ga posreduje županu, ki z izvajalci programov športa sklene pogodbe
o sofinanciranju izvedbe predlaganih programov športa.
Občina Žiri
Št. 430-10/2011-7
Ob-2482/11
Na podlagi na podlagi 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 15/09 in 22/11), Letnega programa
športa v Občini Sežana za leto 2011 (sklep
št. 032-2/2011-22, sprejet dne 17. 3. 2011
na seji Občinskega sveta Občine Sežana)
in na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 21/11) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Sežana za leto 2011
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov
s področja športa za leto 2011 v Občini
Sežana.
Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati programe
iz področja športa skladno s Pravilnikom
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09
in 22/11) (v nadaljevanju: pravilnik). Iz proračuna Občine Sežana za leto 2011 – iz
postavke 250602 »Kakovostni in vrhunski
šport« v višini 91.923,00 EUR in iz postavke 250702 »Drugi športno rekreativni programi« v višini 26.600,00 EUR se bodo na
podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok in mladine (iz
postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski
šport« za športno vzgojo otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni šport ter iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi« za vse druge programe),
2. športna rekreacija (iz postavke 250702
– »Drugi športno rekreativni programi«),

3. šport invalidov (iz postavke 250702 –
»Drugi športno rekreativni programi«),
4. kakovostni šport (iz postavke 250602
– »Kakovostni in vrhunski šport«),
5. vrhunski šport (iz postavke 250602 –
»Kakovostni in vrhunski šport«)
ter
programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov (iz postavke 250602 – »Kakovostni in
vrhunski šport«)
in drugi, za šport pomembni programi
v občini (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«).
Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2011.
Upravičenci za dodelitev sredstev:
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci
programov športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa
urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu,
– da v skladu z drugim odstavkom
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10)
neposredno odgovorna oseba za vodenje
poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje
društva ni funkcionar Občine Sežana ali
družinski član tega funkcionarja. Funkcionar
ali njegov družinski član je lahko zgolj član
društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje
društva v pravnem prometu.
Občina Sežana sofinancira programe,
kjer je ekipa oziroma skupina vadečih v večini sestavljena iz občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan Občine
Sežana (razen za programe kakovostnega
in vrhunskega športa). Športna društva in
njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega
programa športa.
Merila za vrednotenje programov športa
so sestavni oziroma priloga Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 15/09 in 22/11).
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
Višina razpisanih sredstev znaša
91.923,00 EUR za »kakovostni in vrhunski
šport« ter 26.600,00 EUR za »druge športno
rekreativne programe«. Dodeljena sredstva
morejo biti porabljena do 31. 12. 2011.
Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave dosegljiva na spletni strani Občine
Sežana, http://www.sezana.si, in na sedežu
Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana.
Občina Sežana organizira informativni
dan v zvezi z prijavo na razpis, in sicer v petek, 22. aprila 2011, ob 15. uri, v mali sejni
sobi, na sedežu Občine Sežana.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68),
tel. 05/731-01-35, nina.ukmar@sezana.si.
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Oddaja in dostava vlog:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec s seznamom prilog,
ki jih je potrebno priložiti (posebej prijavni
obrazec za programe kakovostnega in vrhunskega športa in posebej za druge programe športa),
– vzorec pogodbe,
– obrazec za poročanje in
– navodila glede obveščanja javnosti
o programih oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana.
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem
obrazcu ˝Prijava na javni razpis programov
športa v Občini Sežana za leto za leto 2011˝
(ustrezno glede na program športa) in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti
navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje Programov športa v Občini Sežana 2011«. Na hrbtni strani mora biti označen
pošiljatelj. Za prepozno se torej šteje vloga,
ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni
v roku 45 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene
pogodbe.
Občina Sežana
Št. 430-9/2011
Ob-2483/11
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10
in 20/11), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 23/08), Letnega
programa kulture v Občini Sežana za leto
2011 (št. 032-2/2011-23, sprejet dne 17. 3.
2011 na seji Občinskega sveta Občine Sežana), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 21/11) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti
kulturnih društev v Občini Sežana
za leto 2011
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za dejavnosti kulturnih društev
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za leto 2011 v Občini Sežana, proračunska
postavka: 242501 'Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur'.
Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati redno
dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se ukvarjajo s kulturo in delujejo v Občini
Sežana.
Občina Sežana sofinancira programe
s področja založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, literarne,
likovne, fotografske, filmske, avdiovizualne,
baletne, folklorne dejavnosti, zborovskega
petja in programe z drugih področji kulture.
Izvajalci programov s področja kulture
so lahko društva, ki delujejo na področju
kulture, ki so registrirana pri upravni enoti in
imajo sedež na območju Občine Sežana.
Splošni pogoji za sodelovanje:
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirani po Zakonu o društvih in
imajo dejavnost na področju kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kulture več kot
eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu v preteklem letu ter
plan načrtovanih aktivnosti in finančni plan
za tekoče leto,
– da v skladu z drugim odstavkom
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10)
neposredno odgovorna oseba za vodenje
poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje
društva ni funkcionar Občine Sežana ali
družinski član tega funkcionarja. Funkcionar
ali njegov družinski član je lahko zgolj član
društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje
društva v pravnem prometu.
Merila za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev se nanašajo na:
– programske stroške na vajo,
– izobraževanje,
– število aktivnih članov,
– pavšal za materialne stroške,
– dosežena priznanja in nagrade,
– kakovost delovanja posameznega društva,
– organizacijo,
– število nastopov, razstav in organizacijo samostojnega letnega koncerta ter
– promocijo lastnega delovanja in lokalne skupnosti.
Merila za vrednotenje programov po dejavnostih so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08).
Višina razpisanih sredstev znaša
31.280,00 €. Dodeljena sredstva morejo biti
porabljena do 31. 12. 2011.
Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana, http://www.sezana.si, in
na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4,
Sežana.
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Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68)
05/731-01-35, nina.ukmar@sezana.si.
Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini
Sežana za leto 2011« in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev
v Občini Sežana 2011«. Na hrbtni strani
mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno
se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni
bila predložena na vložišču Občine Sežana
v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku
45 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 0273/2011-4203
Ob-2484/11
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 23/11) objavlja Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v Mestni občini Kranj
v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa in splošna
določila
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:
a. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
– ukrepi na področju pridelave kmetijskih
proizvodov:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo,
– naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski pro
izvodnji, skladno s predpisi EU,
– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za zaokrožitev zemljišč;

b. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) – ukrepi na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nove investicije za delo v gozdu;
c. Ostali ukrepi:
– šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih,
– delovanje društev.
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
Vlagatelj mora predložiti izjavo, da za
iste upravičene stroške in za isti namen ni
pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so
odobrene na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom
zahtevka.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
Prejemnik sredstev ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem
pravilniku (za ukrepe pod točkama I.A. in
I.B.), za enako naložbo ne more kandidirati
naslednjih 5 let.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni (za ukrepe pod točkama I.A. in I.B.):
– subjekti, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste
upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi
za pridobitev sredstev, že prejeli sredstva
Republike Slovenije ali Evropske unije,
– subjekti, ki so naložbo ali storitev že
zaključili,
– subjekti, ki so nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali
evropskega proračuna v obdobju 5 let od
ugotovitve nepravilnosti.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki
jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo
in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s tem pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje
omejitve višine pomoči:
– za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo najvišji
znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
gre za podjetje na območjih z omejenimi
dejavniki,
– za ukrepe po pravilih de minimis pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne
sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju
transporta, kjer skupna pomoč de minimis
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ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
II. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
1. Okvirna višina sredstev: 92.900 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore:
3.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka
in mesa,
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– naložbe v prvo postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev
in po naložbi zagotavljajo vsaj 25 odstotno
zmanjšanje porabe vode,
– naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih, ki
niso javne poti (dovozne poti, poljske poti,
poti v trajnih nasadih na kmetiji).
3.2. Naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski pro
izvodnji, skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji,
– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
4. Splošni pogoji upravičenosti za točki
3.1. in 3.2.:
Upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge za naložbo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih površin
se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov,
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov,
5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih
travnikov ali drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje
varstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o gradnji
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje vključitev
kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih
sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

5. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.1.:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč,
če gre za naložbe v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena
in ostali semenski material.
Specifični pogoji upravičenosti za točko
3.2.:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov,
– po naložbi morajo biti standardi doseženi,
– po naložbi v prilaganje dobrega počutja
živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (izjava s strani
upravičenca).
6. Upravičeni stroški za točko 3.1.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke,…),
– stroški nakupa opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov razen gnojišč in gnojnih jam,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih trajnih sadnih nasadov (priprava zemljišča, nakup in postavitev
opore, mrež in ograje),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema
za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za
pripravo tal in substratov, oprema za setev
in sajenje),
– stroški nakupa opreme za obnovo namakalnih sistemov, če taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 odstotkov,
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč za živino),
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja …, razen drenažnih
del in materiala za drenažo).
Upravičeni stroški za točko 3.2.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
– stroški nakupa opreme stojišč, ležišč,
privezov in boksov,
– stroški nakupa električne opreme (svetila, električna instalacija …),
– stroški nakupa prezračevalnih sistemov (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme …),
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– stroški ureditve dostopa do napajališč
(napajalni sistemi …).
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo«.
III. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
tradicionalno stavbo (objekt).
3. Predmet podpore:
– obnova neproizvodne dediščine, ki se
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled …),
– obnova kmetijskih poslopij, če naložba
ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične
dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine upravičenec predloži
izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam
Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če
so le te za posamezno obnovo potrebne,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
upravičenec priloži dokazilo, da gre za zgodovinsko izpričano lokacijo in obstoj objekta (foto dokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– v primeru, da gre za obstoječ objekt,
so potrebna ustrezna dovoljenja za njegovo
obnovo.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
Do pomoči niso upravičena območja in
objekti s statusom kulturnega spomenika
državnega pomena oziroma objekti, ki so
sofinancirani s strani Republike Slovenije
in EU.
6. Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekta
gradnje ali obnove, popisa del …),
– stroški nakupa materiala za obnovo,
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih
se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
7. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov
za naložbe v neproizvodne objekte glede na
razpoložljiva sredstva,
– do 75 odstotkov upravičenih stroškov
na območjih z omejenimi dejavniki oziroma
do 60 odstotkov na ostalih območjih za na-
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ložbe v proizvodne objekte na kmetijah, pod
pogojem, da naložba ne povzroči povečanja
proizvodnih zmogljivosti, glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti
ovojnici opremljeni z naslovom pošiljatelja
in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«.
IV. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Okvirna višina sredstev: 600 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore: doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živine v skladu
z nacionalnimi predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
4. Splošni pogoji upravičenosti: Kmetijska gospodarstva morajo imeti sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje
živali za primer bolezni.
5. Specifični pogoji upravičenosti: zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki
jih kot upravičene za sofinanciranje določi
nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto, niso upravičene do
sofinanciranja.
6. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni za 1 zavarovalno leto.
7. Višina pomoči: razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 odstotkov opravičljivih stroškov zavarovalne premije za
zavarovanje živali za primer bolezni glede
na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, najvišji pa
200 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zavarovalne premije«.
V. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1. Okvirna višina sredstev: 500 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč.
3. Predmet podpore: sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo)
kmetijskih zemljišč.
4. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokumentacijo, iz katere je
razvidno, da je bila menjava zemljišč izvedena (notarsko overjena menjalna pogodba
o menjavi zemljišč).
5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in
upravnih postopkov pri medsebojni menjavi
(zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
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6. Višina pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«.
VI. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev – nosilci kmetijskih
gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče na naslovu
nosilca kmetijskega gospodarstva.
3. Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov,
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah in izven kmetije,
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije, njenih
značilnosti in okolice kmetije, prikaz del iz
osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, prevoz potnikov z vprežnimi
vozili, ježa živali, oddajanje površin za piknike …),
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
– druge dopolnilne dejavnosti.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo imeti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti. Če tega
še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih
po odobritvi pomoči (izjava).
Upravičenci morajo imeti v času oddaje
vloge v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se šteje:
1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha
plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2
ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri
pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih
plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma
drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.

Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje
varstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku,
mora upravičenec opravljati vsaj še 5 let po
zaključeni naložbi.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50 odstotkov potrebnih surovin, ostale pa morajo izhajati od
drugih kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
živalskega izvora morajo pri neposredni
prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potrebnih
surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 odstotkov količine.
Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje
lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti
prodaje na kmetiji.
Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti
takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov lastnih surovin,
pri čemer se do največ 30 odstotkov surovin
lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih
kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelave medu
mora končni prejemnik imeti ob času oddaje
vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost
pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 odstotkov potrebnih surovin.
Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo
in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
6. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– nakup računalniške programske opreme (osebni računalniki in računalniški programi),
– nakup opreme, ki je nujno potrebna
in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
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kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.
VII. Nove investicije za delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 14.000 EUR.
2. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje in
manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni
investiciji.
5. Upravičeni stroški: stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu
(manjše gozdarske mehanizacije, motorne
žage, cepilcev, zaščitne opreme za delo
v gozdu …).
6. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva..
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Investicije za delo v gozdu«.
VIII. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih
1. Okvirna višina sredstev: 4.400 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov s področja kmetijstva in
gozdarstva.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu.
4. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka
(neto) za šolsko leto glede na razpoložljiva
sredstva
5. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih
programih«.
IX. Delovanje društev
1. Okvirna višina sredstev: 11.000 EUR.
2. Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na ob-

močju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
prehrano.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
6. Upravičeni stroški: materialni stroški
za delovanje društev.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, najvišji pa
1.000 EUR na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska društva«.
X. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce
pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa v Sprejemni
pisarni – blagajni Mestne občine Kranj (pritličje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. ure do 14.30,
v sredo od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure
do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj, http://www.kranj.si/ (pod rubriko
Za občane, Javna naročila, razpisi in ostale
objave v letu 2011).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite na Mestni občini Kranj, Oddelku za razvoj in investicije, soba št. 195,
Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. št. 04/2373
130, kontaktna oseba je Barbara Čirič.
XI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Za namene iz I. točke razpisa morajo biti
sredstva porabljena do 31. 12. 2011.
XII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v Sprejemni pisarni – blagajni
Mestne občine Kranj ali poslane po pošti na
naslov Mestna občina Kranj, Oddelek za
razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, in sicer:
– za namene pod točkami II, III, VI, VII
(naložbe v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, varstvo tradicionalnih stavb,
nove investicije za delo v gozdu) najkasneje
do 20. 5. 2011,
– za vse preostale namene pa najkasneje do 15. 9. 2011.
XIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo na predlog komisije odločal direktor občinske uprave, najkasneje v roku 45 dni
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od odpiranja vlog. Zoper sklep direktorja je
dopustna pritožba županu, in sicer v roku
15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni
spor pred pristojnim sodiščem.
Odpiranje vlog bo praviloma 25. 5. 2011
in 19. 9. 2011. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve
je 15 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih
vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže,
neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega
zahtevka pozvani k podpisu pogodbe. Če
se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za
pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
Št. 671-0001/2011-1
Ob-2485/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Hodoš (Uradni
list RS, št. 25/11) in Odloka o proračunu
Občine Hodoš za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 24/11), objavlja Občina Hodoš
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Hodoš za leto 2011
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Hodoš za leto 2011.
II. Naročnik javnega razpisa: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih
programov v letu 2011 in sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje zvez športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezne športne
panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– informiranje o športu v medijih,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
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– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Hodoš,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Hodoš in
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost (pogoj velja tudi za javne zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene
delavce za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih programov
in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost,
– da so registrirani in na območju Občine
Hodoš delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (pogoj
velja samo za društva in zveze).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev
Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hodoš (Uradni list
RS, št. 25/11).
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki
je namenjena za programe iz III. točke tega
razpisa, je 8.500 € z proračunske postavke
18048 pod kontom 41200012.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v v letu 2011.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hodoš mora biti izdelana
izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na občinski upravi Občine
Hodoš.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Občine Hodoš: www.obcina-hodos.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko izvajalci športnih
programov dobijo na občinski upravi Občine
Hodoš, pri Lidiji Sever, na tel. 02/559-80-21,
vsak delovni dan, od 8. do 14. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno na občinsko upravo Občine
Hodoš ali po pošti kot priporočeno pošiljko,
najpozneje do 10. maja 2011, na naslov:
Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš –
Hodos, s pripisom »Javni razpis – ne odpiraj« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega
programa športa v Občini Hodoš za leto
2011«.
Šteje se, da je vloga prispela, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
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pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do
12. ure oddana na občinsko upravo Občine
Hodoš.
Na ovojnici mora biti napisano:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Hodoš).
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje do 12. maja 2011.
Vloge bo odpirala komisija, katero imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2011.
Občina Hodoš
Št. 591/2011
Ob-2486/11
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06,
45/08 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04 62/06 in 11/09), Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05,
126/07, 65/08, 47/09 in 8/10) in Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 35/08), objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja
v najem v Občini Kuzma
I. Predmet razpisa
Občina Kuzma razpisuje oddajo v najem
1 stanovanje v mansardnih prostorih športnega objekta v Kuzmi 22c, v lasti Občine
Kuzma:
– stanovanje št. 2 (garsonjera) v velikosti
24,84 m2 uporabne neto tlorisne površine
stanovanja.
Stanovanje bo oddano v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Stanovanje bo oddano v najem predvidoma v mesecu maju 2011.
II. Razpisni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo biti državljani
Republike Slovenije. Prednost pri oddaji stanovanja v najem imajo upravičenci s stalnim
prebivališčem v Občini Kuzma oziroma da
so zaposleni na območju Občine Kuzma.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če neto dohodki njihovih
gospodinjstev v letu pred razpisom ne presegajo spodaj določenih odstotkov od povprečne mesečne neto plače za januar 2011,
ki je znašala 971,83 EUR.
Velikost
gospodinjstva

%

Meja dohodka €

1-člansko

90%

do 874,65

2-člansko

135%

do 1.311,97

3-člansko

165%

do 1.603,52

4-člansko

195%

do 1.895,07

5-člansko

225%

do 2.172,84

6-člansko

255%

do 2.478,17
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Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem po
20 odstotnih točk.
Upravičenci za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva

Vrednost drugega
premoženja, ki ne sme
presegati 40% vrednosti
primernega stanovanja v €

1-člansko

15.512,37

2-člansko

18.515,20

3-člansko

22.763,60

4-člansko

26.224,26

5-člansko

30.381,76

6-člansko

33.579,84

Opomba:
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva:
– pri stanovanju št. 2 (garsonjera) točkovanem s 321 točkami po vrednosti točke
2,63 € in površino stanovanja v povezavi
s številom uporabnikov stanovanja.
Do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem so upravičeni tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine
Kuzma;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih
po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo
splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po pravilniku.
III. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
IV. Višina najemnine:
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v ne-
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profitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08)
oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal
v času oddaje stanovanja v najem.
Za stanovanje št. 2 (garsonjera) točkovanem s 321 točkami, znaša najemnina
v mesecu marcu 2011 izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 86,94 €.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko
uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z zgoraj navedeno uredbo
oziroma predpisih, ki veljajo v času najema
stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.
V. Površinski normativi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem:
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja bodo
upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 6 m2.
VI. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Prednostna lista upravičencev za oddajo
neprofitnega stanovanja v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 11/09) ter dodatnih pogojev, določenih s tem razpisom.
Prednost pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prosilci
z daljšo dobo bivanja na območju Občine
Kuzma, mlade družine in mladi, družine
z manjšim številom zaposlenih, državljani
z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali pa so podnajemniki, ženske in ženske
z otroki, žrtve družinskega nasilja, osebe
s statusom žrtve vojnega nasilja.
Poleg prednostnih kategorij prosilcev,
opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu
s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih
razpisih in se uvrstili na prednostno listo,
vendar niso pridobili pravice do dodelitve
stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj.
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VII. Dodatni pogoji:
Občina Kuzma določa v skladu s 4. členom pravilnika še dodatne prednostne kategorije prosilcev, točkovane z naslednjim
številom točk:

1. Stalno bivanje prosilca na območju Občine Kuzma, in sicer:
– za bivanje nad 5 do 10 let 20 točk,
– za bivanje nad 10 do 15 let 40 točk,
– za bivanje nad 15 do 20 let 60 točk,
– za bivanje nad 20 let 80 točk.
Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta
seštevajo.
2. mlade družine; mladi

60 točk

3. družina z manjšim številom zaposlenih (družina 3-članska
in samo 1 zaposlen)

30 točk

4. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske
12 let)

80 točk

5. ženske in ženske z otroki žrtve družinskega nasilja

100 točk

6. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

50 točk

7. udeležba na prejšnjih razpisih (za eno sodelovanje)

50 točk

VIII. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 13. do vključno 29. aprila
2011, na sedežu Občine Kuzma, Kuzma
60c ali na spletni strani občine, www.obcina-kuzma.si.
Prosilci oddajo vloge praviloma osebno
v prostorih Občine Kuzma, Kuzma 60c, izjemoma jih pošljejo pisno po pošti.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3.
in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljavcih zbirk podatkov;
3. odločbo o odmeri dohodnine za leto
2010 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v letu 2010 (osebni dohodek,
pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek
Študentskega servisa, invalidnina, itd.)
z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek
se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo
in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški
dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov,
ki so vključeni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne
nesreče itd;

4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
5. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena; dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
6. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane
instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost
z opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
7. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske
skupnosti;
8. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige
za vsakega otroka;
9. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
10. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
11. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
12. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
13. izvid zdravniške komisije I. stopnje
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami;
14. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
15. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij
(materinski domovi, zatočišča – varne hiše,
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam
z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
16. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
17. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila Občina Kuzma neposredno
od pristojnega državnega organa.
IX. Splošne določbe
Občina Kuzma bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter
sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan Občine
Kuzma, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne
liste za oddajo neprofitnega stanovanja in
dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri
pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo
udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno
listo, in sicer po številu zbranih točk. Če se
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci
razpisa z enakim številom točk glede na
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oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri
katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem
dohodku.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi
na prednostno listo upravičencev. Če se
posamezni udeleženec razpisa ne strinja
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po
prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi
na Občino Kuzma. O pritožbi odloči v roku
2 mesecev od prejema popolne pritožbe
župan Občine Kuzma. Odločitev župana
o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencem, ki jim bodo zagotovljena stanovanja.
Občina Kuzma bo pri dodeljevanju razpisanega neprofitnega stanovanja uporabljala
površinske normative iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bo zagotovljeno
stanovanje. Z uspelimi upravičenci bodo
sklenjena najemna razmerja za nedoločen
čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove,
se črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu Občine Kuzma, Kuzma 60c ali po
tel. 02/555-80-16.
Občina Kuzma
Št. 441-1/2011-1404
Ob-2487/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS 0809 in 61/08), Pravilnika o sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 52/09, 109/09), Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in
44/05) in Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 20/11),
Občina Kočevje (v nadaljevanju: občina) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Kočevje
za leto 2011
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje v letu
2011 (v nadaljevanju: državne pomoči).
Sredstva se bodo dodeljevala za
ukrepe skladno z Uredbo Komisije (ES)
št. 1857/2006.
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Prvi sklop aktivnosti: 5.240,00€
1.1. Izobraževanje na področju oskrbe
travniških sadovnjakov ter vzpodbuda lokalni pridelavi zelenjave.
1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje dobrih praks na ekoloških kmetijah.
Drugi sklop aktivnosti: 7.000,00 €
Usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti.
2.1. Povezovanje podeželja z mestom
Kočevje – Izobraževanje na področju tra-

dicionalne pridelave hrane in vzpodbujanje
direktne prodaje ter osveščanje kupcev.
2.2. Usposabljanje in izobraževanje kmetov, lastnikov gozdov na temo gospodarjenja
z gozdom, s poudarkom na varno delo ter
boljše vrednotenje gozdnih proizvodov.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za ukrep »Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu« izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva na območju občine ali
regije,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen.
Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične
podpore štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci do sredstev (izvajalci tehnične podpore) so:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu:
– stroški organiziranja programov
usposabljanja.
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Na področju organizacije forumov
za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja
na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih, do vrednosti 250 € na nagrado
in zmagovalca.
– Na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi,
delavnice, forumi in predavanja za širšo
javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani.
– Stroški publikacij, katalogov ali spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
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proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo 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.
Pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne smejo
pričeti izvajati tehnične podpore pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Teme tehničnih podpor:
1.1. Izobraževanje na področju oskrbe
travniških sadovnjakov ter vzpodbuda lokalni pridelavi zelenjave:
– Izvedba prikaza rezi in oskrbe sadnega
drevja v travniških sadovnjakih.
– Izvedba predavanja o pridelavi in trženju zelenjave v občini.
– Predstavitev zakonodaje pri direktni
prodaji pridelkov iz kmetij.
– Predstavitev pridelave in prodaje sadja
in zelenjave v lokalnem časopisu.
1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje dobrih praks na ekoloških kmetijah:
– Učinkovito gnojenje na ekoloških kmetijah.
– Individualno svetovanje na ekoloških
kmetijah (tehnologija pridelave, razvoj in izboljšave dejavnosti).
2.1. Povezovanje podeželja z mestom
Kočevje – Izobraževanje na področju tradicionalne pridelave hrane in vzpodbujanje
direktne prodaje ter osveščanje kupcev:
– Izvedba delavnice o pridelavi zelenjave.
– Strokovna ekskurzija – ogled sadjarskih, vrtnarskih in živinorejskih kmetij.
– Tržni dnevi – prodaja sadja in zelenjave na stojnicah v Kočevju.
– Jesenska razstava kmetijskih pridelkov.
2.2. Usposabljanje in izobraževanje kmetov, lastnikov gozdov na temo gospodarjenja
z gozdom, s poudarkom na varno delo ter
boljše vrednotenje gozdnih proizvodov.
– Nega in varstvo gozda, ekonomika krojenja lesnih asortimentov in osnove varnega
dela v gozdu.
– Predstavitev tipične kmetije, primer
dobre prakse celostnega gospodarjenja
z gozdom.
IV. Merila za izbor programov
Merila za dodelitev državnih pomoči za
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
po posameznih temah so:
– primernost predloženih vsebin glede
na cilje strategije,
– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvo iz razpisanih tem,
– dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 60 točk.
Ponudba mora biti podana za kompleksno izvedbo posameznega sklopa aktivnosti.
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V. Višina razpisanih sredstev
Občina Kočevje razpisuje nepovratna
sredstva v višini 12.240,00 € iz proračunske
postavke št. 5211004: Programi s področja
kmetijstva.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so namenjena za izvedbo programov podeželja je po posameznih namenih sledeča:
Prvi sklop aktivnosti: 5.240,00€
1.1. Izobraževanje na področju oskrbe
travniških sadovnjakov ter vzpodbuda lokalni pridelavi zelenjave 3.240,00 €.
1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje dobrih
praks na ekoloških kmetijah 2.000,00 €.
Drugi sklop aktivnosti: 7.000,00 €
Usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti.
2.1. Povezovanje podeželja z mestom
Kočevje – Izobraževanje na področju tradicionalne pridelave hrane in vzpodbujanje direktne prodaje ter osveščanje kupcev
5.000,00 €.
2.2. Usposabljanje in izobraževanje kmetov, lastnikov gozdov na temo gospodarjenja z gozdom, s poudarkom na varno delo
ter boljše vrednotenje gozdnih proizvodov
2.000,00 €.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena nepovratna sredstva za leto 2011
morajo biti porabljena do 31. 10. 2011.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati na predpisanem obrazcu razpisne dokumentacije
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer vključno do
6. maja 2011 (datum žiga pošte).
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente,
ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna
dokumentacija in so navedeni na obrazcu
vloga.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Razpis razvoj kmetijstva
in podeželja«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
9. maja 2011 bo vodila strokovna komisija,
ki jo je za ta namen imenoval župan Občina
Kočevje. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na odpiranju bo komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku niso
dopolnjene, se zavrže. Vloge, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Občina Kočevje bo vse vlagatelje vlog
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Občino Kočevje in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo,
od dneva objave, pa do zaključka javnega
razpisa, na spletni strani Občine Kočevje,
http://www.obcinakocevje.si, ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko prevzamejo v spre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jemni pisarni Občine Kočevje, vsak delovni
dan, med 8. in 12. uro.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, pri Alojzu Veselu (tel. 01/893-82-10).
Občina Kočevje
Št. 430-0006/2011-173
Ob-2488/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09), Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in
49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za izbiro mladinskih programov
oziroma projektov, ki jih bo
v letu 2011 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo programov
oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v
nadaljevanju: programi oziroma projekti), ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava (v nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2011 na območju Mestne občine
Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: programi
in projekti za izvajanje letnega programa na
področju dejavnosti mladih v Mestni občini
Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na
področju delovanja mladih v Mestni občini
Murska Sobota, katerih realizacija bo imela
ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti
ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni
občini Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je
podpreti programe oziroma projekte na področju delovanja mladih v letu 2011 v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni
občini Murska Sobota. Predlagatelj mora
imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in
ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane
vse davke in prispevke. Prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo na en javni
razpis v MOMS. Pri podaji vloge, je treba
upoštevati določbe Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 45/10).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, ki bodo
izvajani v letu 2011. Izpolnjevanje pogojev
ugotavlja komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Murska Sobota. Komisija
bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog.
Mestna občina Murska Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:

– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Mestne občine Murska Sobota.
5. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno
dokumentacijo.
5.1 Obvezne priloge k vlogi:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
– izjava, da so vsi podatki podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni
– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen
dispozicije projekta javni
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se dovoljuje
preverjanje namenske porabe odobrenih
proračunskih sredstev
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme
biti starejša od 90 dni (samo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki)
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh
od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta
ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne
vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili
v določenem roku, bodo zavržene. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma elektronski pošti.
6. Višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje mladinskih
projektov in programov so zagotovljena
v proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2011, v višini do 14.000,00 EUR, na
proračunski postavki 18052002 – Sofinanciranje programov za mladino.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta (brez DDV).
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2011.
8. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno do
9. 5. 2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga
mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno
označena. Na prednji strani ovitka mora biti
zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis:
mladinski programi oziroma projekti 2011«,
na zadnji strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti
natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane
v slovenskem jeziku.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem
roku in vloge, ki niso skladne z namenom
razpisa, se zavržejo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala
v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 12. 5.
2011.
10. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi
vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med
9. in 10. uro, po tel. 02/525-16-65 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati tudi po elektronski
pošti, na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu:
+386 2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0004/2011-173
Ob-2489/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09), Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in
49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za sofinanciranje dodatne
oziroma razširjene dejavnosti
za predšolske
in osnovnošolske otroke
v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne šole, glasbena šola in vrtec,
drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in
osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in
kvalitetno preživljanje časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene
šole – programi za nadarjene učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po
posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka,
program veselega decembra …,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij,

– vključevanje učencev in mentorjev
v mednarodno sodelovanje preko razpisnih
projektov,
– organizacija in vključevanje šolskih
in predšolskih športnih programov in tekmovanj,
– vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne
rekreacije,
– organizacija taborov,
– izvajanje programa krožkov, ki ne spadajo v redni program osnovne šole,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic ...),
– sodelovanje z drugimi šolami.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– osnovne šole in glasbena šola in vrtec,
katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;
– Drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter
druge organizacije, ki po programu vzgojnoizobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene
programe in so iz Mestne občine Murska
Sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine
Murska Sobota. Izvajalci teh programov si
morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev
osnovnih šol.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 20. 12. 2011,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni
občini Murska Sobota,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev: orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost za osnovno šolske otroke znaša do 45.000,00 EUR in do
19.000,00 EUR za predšolske otroke.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti
porabljena do 20. 12. 2011.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo popolne vloge oddati
na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do
vključno 9. 5. 2011 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden
naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi
strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: Dodatna oziroma razširjena
dejavnost za predšolske in osnovnošolske
otroke v Mestni občini Murska Sobota za
leto 2010.«
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne
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občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, dne 10. 5. 2011. V primeru
nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo strokovna komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in
posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev v roku osem dni od
prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak
dan, od 8. do 12. ure, oziroma po e-pošti, in
sicer pri Darji Kadiš, tel. 02/525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0007/2011-3
Ob-2490/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09), Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in
49/10) objavlja Mestna občina Murska sobota (v nadaljevanju: MOMS), Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za sofinanciranje programov
za področje tehnične kulture
ter uvajanja mladih v znanost
v MOMS v letu 2011:
I) področje tehnične kulture
II) uvajanje mladih v znanost
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter
uvajanja mladih v znanost v MOMS v letu
2011, ki jih izvajajo zavodi društva in njihove
zveze. Organizacije (v nadaljevanju: upravičenci), ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost
za populacijo na območju MOMS.
Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti
na področju tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost.
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V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
– Pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa tehnične kulture
v MOMS.
– Pod sklop II) programi in projekti za
izvajanje letnega programa uvajanja mladih
v znanost v MOMS.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelj za kandidiranje na javnem razpisu:
– zavodi, društva in njihove zveze, organizacije, ki izvajajo programe s področja
tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 30. 11. 2011,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOMS,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa znaša
do:
Pod sklop I) 23.248,00 €,
Pod sklop II) 5.525,00 €.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti
porabljena do 30. 11. 2011.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati
na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do
vključno 9. 5. 2011 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: področje tehnične kulture oziroma sklop
I« ali »Ne odpiraj – vloga: področje uvajanja
mladih v znanost oziroma sklop II«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje
vlog bo vloge odpirala v sejni sobi MOMS,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne
11. 5. 2011. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih
dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
O vlogah odloči s sklepom na podlagi predloga strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja
razpisa.
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,
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– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev v roku osem dni od
prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih
straneh MOMS (www.murska-sobota.si) in
v vložišču MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak
dan, od 8. do 12. ure oziroma po e- pošti, in
sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 15/2011
Ob-2502/11
Mestna občina Maribor na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne
dediščine v Mestni občini Maribor (MUV,
št. 26/06) in Odloka o proračunu Mestne
občine Maribor za leto 2011 (MUV, št. 5/11)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove fasad stavb
v starem mestnem jedru Maribora
1. Naziv in sedež dodeljevalca sredstev:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Stane
ta 1, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za obnovo fasad stavb v starem mestnem
jedru v mestu Maribor, obnovljenih v obdobju med 1. 1. 2011 do 31. 10. 2011.
Dodelitev sredstev se izvede skladno
s pravili o dodelitvi državnih pomoči po pravilu »de minimis«.
Do pomoči »de minimis» niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in
ribogojstva, premogovništva, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah kot jih
opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
3. Namen javnega razpisa: sredstva, za
sofinanciranje obnove fasad stavb v starem
mestnem jedru, so namenjena k spodbujanju razvoja in oživljanju starega mestnega
jedra v smislu urejenosti zunanjega videza
mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne
dediščine.
4. Višina razpoložljivih sredstev in višina
sofinanciranja
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2011, v višini
110.000,00 EUR.
Mestna občina Maribor sofinancira v višini največ do 40% vrednosti stroškov obnove
fasade, vendar ne več kot 12.518,78 EUR
na posamezno stavbo. Upoštevajo se zneski brez DDV.
Kolikor bo seštevek vseh zneskov na
popolnih vlogah, ki bodo prispele na razpis,
višji kot pa zagotovljena sredstva v proraču-

nu MOM za leto 2011 se bodo sredstva za
dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev izračunala po deležu (količniku) sofinanciranja z matematično formulo.
5. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so lastniki stavb
v starem mestnem jedru.
V primeru etažnih lastnikov morajo biti
prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora
zastopati upravnik ali druga fizična oziroma
pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
6. Upravičen strošek: strošek obnove
fasade.
7. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je stavba vpisana v register kulturne
dediščine,
– da je stavba z odlokom razglašena za
kulturni spomenik,
– da se stavba nahaja v starem mestnem
jedru, kar je določeno po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Maribor,
cona A (meje ožjega območja mariborskega mestnega jedra),
– izpolnjeni morajo biti pravno-formalni pogoji (lastništvo, lokacijsko dovoljenje,
gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija, odvisno od prostorsko ureditvenih
pogojev),
– obnovitvena dela pri obnovi fasade morajo biti že opravljena in izkazana s stroški
obnovitve fasade (pogodba, računi, potrdilo
o plačilu),
– dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Maribor (potrdilo o izvedenih
obnovitvenih delih pri obnovi fasade s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor v skladu s soglasjem),
– lastniki morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih
del.
8. Rok in način predložitve vlog
Razpis je odprt do 2. 11. 2011.
Vlogo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Vloga, javni
razpis za sofinanciranje obnove fasad, št.
zadeve: 41101-75/2011« dostaviti na naslov
Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor (upoštevale se
bodo oddane vloge v glavni pisarni Mestne
občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba
št. 15, do vključno 2. 11. 2011, do 12. ure
oziroma vloge, poslane po pošti s poštnim
žigom do vključno 2. 11. 2011). Na hrbtni
strani kuverte morata biti naziv in polni naslov vlagatelja.
9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla po roku za oddajo vlog
najkasneje do 11. 11. 2011.
Prepozne vloge in nepravilno izpolnjene
in označene kuverte komisija ne bo odpirala
in bodo vrnjene vlagateljem brez možnosti
sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za nepopolno se šteje vloga, če ne vsebuje vseh
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
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Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni, v roku 10 dni od dne odločitve
o dodelitvi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija in informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi
in upravnimi prostori, Ul. heroja Staneta 1,
soba 233/II. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in
javne objave – oddelek Javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so na voljo na telefonski številki
02/220-14-06, Darko Lorenčič, ali na elektronskem naslovu darko.lorencic@maribor.si, s pripisom » Razpis za obnovo fasad«.
Mestna občina Maribor
Št. 430-0008/2011-10
Ob-2517/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 23/11) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro investicijskih projektov
na področju kulture,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za
sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa
opreme za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov, izdelave projektne
dokumentacije za obnovo ter obnove objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt) vseh neprofitnih
organizacij, ki so v Mestni občini Murska
Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma
upravljavci nepremične sakralne in kulturne
dediščine.
2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne
organizacije, ki so v Mestni občini Murska
Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma
upravljavci nepremične sakralne in kulturne
dediščine, ki izpolnjujejo kriterije in zahteve
iz tega javnega razpisa. Prijavitelji lahko na
ta javni razpis prijavijo samo projekte ali
dele teh, ki bodo realizirani v letu 2011.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
3. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
je 10.000,00 EUR (z besedo: deset tisoč
evrov). Sredstva so predvidena v proračunu
MOMS za leto 2011 na proračunski postavki
18035002 – Ostali programi v kulturi, konto
4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije za obnovo ter obnova objektov
nepremične sakralne in kulturne dediščine
ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za projekte nujne obnove, katerih
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju
kulture ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za
izvajanje programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neprofitnih organizacij na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neprofitnih
organizacij,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa opreme ne sme presegati 50%
vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. Skrajni rok
za predložitev zahtevka je 31. 10. 2011.
6. Rok razpisa: razpis je odprt od 15. 4.
2011 do 15. 5. 2011.
7. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga: Investicijski projekti
2011-kultura«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka
vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi
oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Dopolnitev vloge
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko
v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani:
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Investicijski
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projekti 2011-kultura« z obvezno navedbo
na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 16. maja 2011. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku
5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da
do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik, od 7.30 do 14.30, ob sredah, od 7.30 do 15.30, in ob petkih, od 7.30
do 13.30, ali na spletnih straneh Mestne
občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu, vsak delavnik, med 8. in 9. uro,
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na
naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0010/2011-10
Ob-2518/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 23/11) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
programov (v nadaljevanju: programov)
v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov
realizirali v letu 2011.
2. Razpisna področja in cilji razpisa:
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2011 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2011.
MOMS bo sofinancirala stroške priprave in
izvedbe programov kulturnih društev, ki jih
bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2011 na
območju MOMS. Predmet javnega razpisa
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ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
MOMS bo programe na vseh razpisnih
področjih podpirala v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju
MOMS;
– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za promocijo Murske Sobote
v tujini in splošen kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov in
projektov občinstvu na območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS.
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
ki združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug
razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev
po tem razpisu niso upravičene.
3. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je
13.750,00 EUR. Sredstva so predvidena
v proračunu MOMS za leto 2011 na proračunski postavki 18033002 – Sofinanciranje
delovanja kulturnih društev, konto 4120-00
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam.
4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj
v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno
leto;
– zanj ne veljajo omejitve poslovanja po
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ne pa posamezne sekcije ali skupine
društva.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog
za izbor kulturnih programov
Popolne vloge bo na osnovi splošnih
in prednostnih kriterijev razpisa obravnavala
strokovna komisija. Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih
razpisnih kriterijev prejeli največ točk. Način
razvrščanja programov in podrobnejša merila za ocenjevanje glede na višino doseženih
točk so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
program pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2011.
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8. Rok razpisa: razpis je odprt od 15. 4.
2011 do 15. 5. 2011.
9. Način pošiljanja in vsebina razpisa
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge
morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne
odpiraj – vloga: Kulturni programi 2011«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način
kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: Kulturni programi 2011« z obvezno
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 16. maja 2011. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku
5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da
do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik, od 7.30 do 14.30, ob sredah, od 7.30 do 15.30 in ob petkih, od 7.30
do 13.30, ali na spletnih straneh Mestne
občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu, vsak delavnik, med 8. in 9. uro,
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na
naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0009/2011-10
Ob-2519/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 23/11) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa in razpisna področja: predmet javnega razpisa je

dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo
projektov, ki jih bodo upravičenci – osebe
zasebnega in javnega prava, avtorji, avtorske skupine in samostojni kulturni delavci (v
nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2011
na področju kulture, in sicer predvsem na
območju Mestne občine Murska Sobota (v
nadaljevanju MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na
vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj
razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 2011, ki se bodo prednostno
izvajali v MOMS in so usmerjeni v pripravo
na Evropsko prestolnico kulture 2012 (v nadaljevanju: EPK).
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji
in avtorske skupine ter samostojni kulturni
delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS
in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih
prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse
davke in prispevke.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu
2011. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
4. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Mestne občine Murska Sobota,
– za katere velja omejitev poslovanja po
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je
40.000,00 EUR. Sredstva so predvidena
v proračunu MOMS na proračunski postavki 18035005 Evropska prestolnica kulture
2012, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta.
6. Kriteriji za izbiro projektov
6.1 Splošni kriteriji za izbiro projektov
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen
projekta za kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
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– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno
obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije.
Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del
razpisne dokumentacije.
6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni
razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni
v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih
projektov za leto 2011. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. Skrajni rok
za predložitev zahtevkov in poročil je 31. 10.
2011.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 15. 4.
2011 do 15. 5. 2011.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2011«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne
odpiraj – dopolnilna vloga: Kulturni projekt
2011« z obvezno navedbo na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 17. maja 2011. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku
5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da
do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču

Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik, od 7.30 do 14.30, ob sredah, od 7.30 do 15.30 in ob petkih, od 7.30
do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani dobijo osebno ali po
telefonu, vsak delavnik, med 8. in 9. uro, na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti Mestne občine Murska Sobota,
tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0012/2010
Ob-2520/11
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2011
na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva.
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni programi za delo
z mladimi,
4. programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
8. programi za zmanjševanja nasilja nad
ženskami in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
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5. programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,
6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A ali
B področje. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialnovarstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in
zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
občinske programe na področju sociale in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje
kvalitete življenja za občane MO Murska
Sobota,
– vloga mora biti dodana v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje MO Murska Sobota oziroma
njene občane.
III. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2011 je 63.600,00 EUR,
in sicer:
– za področje A 50.000,00 EUR
– za področje B 13.600,00 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2011 morajo biti porabljena v letu
2011.
V. Merila za izbor programov:
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo
iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so
v interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so
jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference …),
6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že
izveden in evalviran).
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b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe
v programu,
4. izvajalci programa so tudi prosto
voljci.
c) Finančna konstrukcija programa
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški programa, razviden je namen odhodkov,
ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi
v programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovetnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva
v višini 100% vseh predvidenih odhodkov
programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa/projekta – stroški dela redno in
honorarno zaposlenih ter materialni stroški,
povezani z izvajanjem programa, kamor
sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi
oziroma cena stroškov dela za posamezna
področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg
sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo
upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovetnih
programih ter specifičnost prijavljenega programa.
6. Materialni stroški programa se bodo
krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis
ter zaključnih računov in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen nujen obseg materialnih stroškov programa.
Pri odmeri višine sredstev bo upoštevana
nujnost posameznega stroška za izvajanje
programa ter primerjava višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov
upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska
Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki
programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za
izvajanje programa. S pregledom finančne
konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo
na osnovi meril določena višina sredstev,
ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za
izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega sredstev bo izvajalec programa
s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev in to na
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način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega programa.
VII. Način sofinanciranja programov
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov
in načinu njihovega sofinanciranja za leto
2011. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto
2011:
a) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli največ 3.500,00 EUR bodo
sredstva nakazana dvakrat letno in sicer za
prvo polletje v mesecu juniju, za drugo polletje pa v mesecu septembru, po izstavitvi
zahtevka za nakazilo sredstev za posamezno polletje
b) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 3.500,00 EUR bodo
sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, po izstavitvi
s strani izvajalca programa za nakazilo za
posamezni mesec v letu 2011.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2011 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
– področje A« ali »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – področje B.«
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2011, vzorec pogodbe) na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, pri Manueli Hochstetter,
ali na spletni strani Mestne občine Murska
Sobota, www.murska-sobota.si Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu, vsak delavnik,
med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, telefon
02/525-16-64, mag. Rofina Bernjak.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2011 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialnovarstvenih
dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto odločbe ali sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije.
Če se priloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno
priložiti.
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki
je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice pa
morajo biti v zgornjem, levem kotu jasno
označene z oznako: »Ponudba – Ne odpiraj!« Javni razpis za sofinaciranje programov socialnega varstva za leto 2011 za pod
ročje A ali Javni razpis za sofinanciranje
programov zdravstvenega varstva za leto
2011 za področje B;
odvisno od tega, za katero področje se
prijavljate.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
prijavitelja!
4. Rok za oddajo ponudb je 6. maj
2011.

Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
l3. ure oddana na vložišču Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Program je potrebno, skupaj z zahtevano
dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni
na način, predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi so lahko oddane v eni
kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 11. maja 2011. Odpiranje
bo na Mestni občini Murska Sobota in ne
bo javno.
7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota obveščeni v roku 45 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0011/2011-170
Ob-2521/11
Mestna občina Murska Sobota objavlja
na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11), Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10), Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa
v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 22/09) in Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto
2011
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2011
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2011.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
III. Predmet, pogoji in merila javnega
razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in študentska dejavnost
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne
zveze,
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– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju špor-

– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do pridobivanja sredstev za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v mestni občini in izvajajo svojo dejavnost večinoma na njenem
območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za
opravljanje dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo programov, prijavljenih na javni
razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo
imeti urejeno evidenco članstva in evidenco
udeležencev programa,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine
Murska Sobota,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene
s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem v Mestni občini
Murska Sobota,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja
letnega programa.
Merila za sofinanciranje programov: izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za šport za leto 2011 na
osnovi Pravilnika o sofinanciranju programa
športa v Mestni občini Murska Sobota. Merila so sestavni del pravilnika.
IV. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev je 251.000,00 €.
1. Letni program športa
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– delovanje športnih društev, klubov in
zvez
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in
strokovne naloge:
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih društev na področju
športne rekreacije
– športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,

– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Sredstva za ta namen so predvidena
v proračunu Mestne občine Murska Sobota
na postavki:
Sredstva namenjena izvedbi letnega programa športa se predvidijo v podprogramu
št. »18059001 Programi športa« v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2011.
18059001 Letni program Športa v višini
251.000,00 €
Dodeljena sredstva za izvajanje letnega programa športa morajo biti porabljena
v letu 2011.
V. Vsebina vloge in dodatne informacije
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
mora biti izdelana izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije. Priložiti je potrebno tudi podpisan vzorec pogodbe s podatki izvajalca programa športa. Predlagatelji
lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo
v vložišču Mestne občine Murska Sobota
ali v prostorih Športne zveze Murska Sobota. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota,
Mladinska 3, 9000 Murska Sobota, GSM:
031-792-969; e.naslov: goran.gutalj@szms.si). Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota,
www.murska-sobota.si (pod rubriko »Razpisi – Javni razpis za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2011«) ali na www.sz-ms.si.
VI. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v vložišču mestne uprave Mestne občine Murska
Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno
pošiljko najpozneje do 16. 5. 2011 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina
Murska Sobota), pripis »Javni razpis za letni program športa v Mestni občini Murska
Sobota za leto 2011 – Ne odpiraj!«.
VII. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo od dne
18. 5. 2011 odpirala pravočasno prispele
vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge,
ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.
Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo v 8 dneh pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v predpisanem roku, bo komisija izločila.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma
programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2542/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 26/11) in Odloka o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni obči-
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ni Nova Gorica (Uradni list RS, št. 78/09),
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
zasvojenosti v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2011
I. V letu 2011 se bodo iz proračunskih
sredstev sofinancirali naslednji programi
s področja zasvojenosti v interesu Mestne
občine Nova Gorica:
Sklop B
– program za delo z osnovnošolsko populacijo,
– program za delo s srednješolsko populacijo,
– program za delo z ekperimentatorji.
Sklop C
– nizkopražni program.
Sklop D
– visokopražni program,
– reintegracijski program.
Sklop B: Sekundarna preventiva
Sekundarna preventiva je usmerjena
k podpori in svetovanju mladim s težavami
v odraščanju ter preprečevanju prehoda od
eksperimentiranja s prepovedanimi drogami
v odvisnost. Sem sodijo programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in so
namenjeni učencem in dijakom ter eksperimentatorjem, ki že imajo določene vedenjske, osebnostne, šolske in druge težave.
Sklop C: Terciarna preventiva
Terciarna preventiva je usmerjena k preprečevanju nastanka socialne škode zaradi
uporabe drog in zmanjševanju ter preprečevanju prenosa nalezljivih bolezni in s tem
nadaljnjemu slabšanju zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge.
Sem sodijo takoimenovani nizkopražni programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in vključujejo predvsem individualno
svetovalno pomoč odvisnikom, individualno
svetovalno pomoč svojcem odvisnikov, skupine za samopomoč za odvisnike, skupine
za samopomoč za svojce odvisnikov, informiranje, podporo, zmanjševanje škode,
terensko delo in svetovanje.
Sklop D: Kvartarna preventiva
Kvartarna preventiva je usmerjena k doseganju popolne abstinence in reintegraciji. Sem sodijo takoimenovani visokopražni
programi ter programi za reintegracijo, ki
potekajo kontinuirano tekom celega leta in
vključujejo delo s stabilnimi abstinenti in njihovimi svojci, socialno reintegracijo, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja, preprečevanje socialne izključenosti.
V postopku javnega razpisa bo izbran
največ po en izvajalec za posamezno vsebino po sklopih, lahko pa bo izbran en izvajalec za posamezen program, posamezen,
več ali vse sklope.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 15.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na ta javni razpis za sofinanciranje
programov s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih predpisov
za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe
in izvajalci s področja socialnega varstva,
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katerih socialna dejavnost je izkazana kot
osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti s področja zasvojenosti, (v
nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Za prijavitelje se ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih
družbah.
Programi prijaviteljev s področja zasvojenosti, ki so sofinancirani preko drugih razpisov v mestni občini ali so sofinancirani
k okviru posebnih ali drugih proračunskih
postavk proračuna mestne občine, oziroma se kot prijavitelji pojavijo zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je mestna
občina, niso predmet sofinanciranja po tem
odloku.
IV. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
– program se izvaja na območju Mestne
občine Nova Gorica,
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje na področju, ki
je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– so registrirani za izvajanje programov
s področja zasvojenosti in delujejo najmanj
dve leti,
– v preteklem letu so bile izpolnjene vse
pogodbene obveznosti do mestne občine,
kolikor je prijavitelj sodeloval na javnem razpisu,
– imajo zagotovljena tudi lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev za izvajanje prijavljenega programa.
V. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, navedena v razpisnem obrazcu.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica
http://www.nova-gorica.si., ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur, od
ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob
sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti (soba III/27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I
Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis Področje Zasvojenosti 2011 – Ne
odpiraj«.
Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 16. 5. 2011 do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do
izteka roka, to je do 16. 5. 2011, do 13. ure,
prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake
javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do
izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele
po roku za prijavo in nepopolne vloge, bodo
zavržene.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VII. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril in kriterijev za izbor programov, upoštevaje razpoložljiva sredstva.
Odpiranje vlog ni javno. Prijavitelji bodo
o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-352
(Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2543/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 16/05 in
spremembe) in Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 26/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz
sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2011 na področju:
– ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine,
– besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih
umetnosti ter novih medijev,
– založništva in knjižničarstva, kinematografije in drugih področjih kulture.
II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 30.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne
občine v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva in zveze društev, ki se ne sofinancirajo preko Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Nova Gorica,
– zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi,
– neprofitne organizacije, ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte.
IV. Pogoji za prijavo na razpis:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje
in izbor kulturnih programov in projektov,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
V. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani na podlagi Meril za vrednotenje in
izbor kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
VI. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Če
posamezen prijavitelj prijavlja več kulturnih
programov oziroma projektov, mora za vsak
program oziroma projekt izpolniti ločen prijavni obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge, ki so navedene v prijavnem obrazcu; priloge se lahko vloži le v enem izvodu
ne glede na to, da prijavitelj prijavlja več
programov oziroma projektov.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Nova Gorica,
www.nova-gorica.si, pod rubriko »Aktualni razpisi – Javna naročila, javni natečaji
in razpisi«. Zainteresirani lahko razpisno
dokumentacijo dvignejo tudi osebno, in sicer v času uradnih ur, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na
tel. 05/335-01-65.
VII. Prijavitelji morajo prijave z vsemi
prilogami v zaprti kuverti kot priporočeno
pošiljko poslati na naslednji naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, ali jih osebno oddati
v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 38/I), z oznako »Javni razpis
– kultura 2011 – Ne odpiraj«, do vključno
16. maja 2011, do 10. ure. Za pravočasno
se šteje prijava, ki do izteka roka, tj. do
16. maja 2011, do 10. ure, prispe na naslov
naročnika oziroma je vložena v sprejemni
pisarni naročnika (soba 38/I).
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov razpisovalca,
– »Javni razpis – kultura 2011 – Ne odpiraj,
– naziv in naslov prijavitelja.
VIII. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana.
IX. Prijavitelji bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2544/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 26/11) in Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 10/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in projektov s področja socialne
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
v letu 2011
I. V letu 2011 se bodo iz proračunskih
sredstev sofinancirali naslednji programi in
projekti s področja socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
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1. programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se
vključujejo v okolje in jim nudijo podporo pri
povečanju neodvisnega življenja,
2. programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim
kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
3. programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge
stiske posameznikov,
4. programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
omogočajo vključevanje v okolje ter drugi
programi in projekti s področja varovanja
duševnega zdravja,
5. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov,
6. drugi programi in projekti s področja
socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko
učinkovitost.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
Ne sofinancira se:
1. formalnega izobraževanja (redno in
izredno) na vseh stopnjah,
2. vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
3. odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
4. turističnih potovanj, turističnih izletov
in turističnih letovanj,
5. programov s področja zasvojenosti.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 77.500,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na ta razpis se lahko prijavijo izvajalci, katerih delovanje ni financirano iz proračuna Mestne občine Nova Gorica v okviru
posebnih oziroma drugih proračunskih postavk:
1. društva in zveze društev,
2. druge pravne osebe in izvajalci, ki
izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti, katerih socialno delovanje
je izkazano kot osnovna dejavnost.
Za prijavitelje štejejo:
– humanitarna in invalidska društva ter
organizacije s področja socialne dejavnosti,
ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot
prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom
reševanja socialnih stisk občanov mestne
občine,
– organizacije za samopomoč, ki so
v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih
članov,
– druga društva, ki izvajajo programe in
projekte na področju socialne dejavnosti za
uporabnike z območja mestne občine.

Za prijavitelje ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih
družbah.
IV. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati vse naslednje pogoje:
1. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto,
2. so registrirani za izvajanje programov
ali projektov na področju socialne dejavnosti
in delujejo najmanj eno leto,
3. imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
5. imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega
programa ali projekta (med lastna sredstva
se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem
razpisu),
6. program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
7. program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
8. vsebina programa ali projekta mora
ustrezati predmetu javnega razpisa,
9. so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali,
10. v primeru, da ima prijavitelj sedež
izven mestne občine, vendar na območju
statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 50% občanov mestne občine in izvajati program na območju mestne
občine.
V. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
program ali največ tri projekte. V primeru,
ko prijavitelj prijavi več programov ali več
projektov, se v nadaljnjo obravnavo sprejmejo program ali projekti po vrstnem redu
v vlogi. V primeru, da prijavitelj prijavlja na
javni razpis več projektov, mora biti prijava
za vsak posamezen projekt izpolnjena na
svojem obrazcu.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, navedena v razpisnem obrazcu (vložijo se v enem izvodu, če
je prijavljenih več projektov).
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, http://www.nova-gorica.si., ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur,
od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in
ob sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I
Mestne občine Nova Gorica, z oznako »Javni razpis Področje socialne dejavnosti 2011
– Ne odpiraj«.
Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 16. 5. 2011, do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do
izteka roka, to je do 16. 5. 2011, do 13. ure,
prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
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ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake
javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do
izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele
po roku za prijavo in nepopolne vloge, bodo
zavržene.
VII. Izbrani programi oziroma projekti
bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov/projektov, upoštevaje razpoložljiva sredstva.
Odpiranje vlog ni javno. Prijavitelji bodo
o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-352
(Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2545/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 9/11) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2011 (Uradni list RS, št. 26/11), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za
leto 2011 se bodo iz proračunskih sredstev
sofinancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih,
šoloobveznih otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. športna rekreacija,
6. šport invalidov,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev
v društvih oziroma klubih (klubi in društva
lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega
profesionalnega trenerja),
8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane praviloma
na območju Mestne občine Nova Gorica
(organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev).
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe,
niso predmet tega javnega razpisa.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 467.500,00 €, in sicer iz naslednjih
proračunskih postavk:
– 18/10.043 – sofinanciranje
profesionalnih trenerjev
– 18/10.047 – program športa
– 18/10.048 – večje športne
prireditve

110.000 €
320.000 €
37.500 €.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– športna združenja in zveze, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja mestne občine,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju športa in
izvajajo programe, določene z letnim pro-
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gramom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
– vrtci in osnovne šole,
– poklicne, srednje, višje in visoke šole,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
IV. Splošni pogoji kandidiranja:
Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani in organizirani v skladu
z veljavnimi predpisi,
– imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– so registrirani za izvajanje športnih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo v mestni občini registriran sedež
in pretežno delujejo na njenem območju,
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov,
– imajo zagotovljeno redno programsko
vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za
večje športne prireditve,
– niso na drugih javnih razpisih mestne
občine pridobili sredstva za iste programe,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– imajo najmanj 75% aktivnih članov iz
Mestne občine Nova Gorica,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva in klubi kandidirajo samostojno,
– društva, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev pod sedmo alinejo I. točke morajo
priložiti tudi program dela z opredeljenim
razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi
ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi
oziroma usposobljenosti trenerjev,
– društva in klubi, ki so člani Zveze za
tehnično kulturo Nova Gorica ter drugi klubi
in društva, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti s področja tehnične kulture, ne
morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor
programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na
posamezni proračunski postavki ter za sedmo alinejo I. točke tudi na podlagi mnenja
strokovne službe Javnega zavoda za šport
Nova Gorica.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora za vsak
posamični program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem
izvodu za vse prijavljene programe), ki so
navedene v razpisnem obrazcu Prijava –
šport 2011. Razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod
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rubriko »Aktualni razpisi – javna naročila,
javni natečaji in razpisi« ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
(soba III/27) in na Javnem zavodu za šport
Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na
tel. 05/335-0-353 (Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte
v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova
Gorica, z oznako »Javni razpis – šport 2011
– Ne odpiraj, do vključno 16. maja 2011, do
10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki
do izteka roka (16. 5. 2011, do 10. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena
v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse
vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka in vrnjene pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava
na javni razpis in morebitna dopolnitev pred
iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti
kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba »Javni razpis – šport 2011 –
Ne odpiraj,
– naziv in naslov prijavitelja na hrbtni
strani ovojnice.
V primeru dopolnjevanja prijave je treba
poleg označbe javnega razpisa navesti še
besedo »dopolnitev«.
Nepravočasne vloge pristojni oddelek
s sklepom zavrže, nepopolne vloge pa mora
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če
tega ne stori, pristojni oddelek s sklepom
vlogo zavrže.
IX. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov športa bo vodila petčlanska
strokovna komisija, imenovana s strani župana.
X. Odpiranje vlog ni javno in bo 16. 5.
2011, ob 14. uri.
XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2557/11
Občina Moravske Toplice na podlagi
5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/06)
in določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 23/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju turizma društvom
in zvezam turističnih društev v letu 2011
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje letnih programov
na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev
za leto 2011, z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
dediščine in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
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– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo
na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske
Toplice in da delujejo na območju Občine
Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in uvedeno članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo
tudi sredstva za delovanje zveze turističnih
društev, ki povezuje in usklajuje programe
dela turističnih društev z območja Občine
Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice,
v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze
izven območja Občine Moravske Toplice, če
na območju Občine Moravske Toplice za to
področje ni registrirane zveze.
3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
7.200,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje
programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji,
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Vrednost točke se izračuna na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na
področju turizma društvom in zvezi, komisija
upošteva naslednja merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako delavnico ali sklop predavanj
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt

200 točk
100 točk
50 točk
200 točk

2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oziroma območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt

200 točk
100 točk

3. akcije na področju urejanju okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno število je 100 točk)
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak objekt

5 točk
100 točk
100 točk

4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako sodelovanje
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako sodelovanje

200 točk
100 točk
100 točk

5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze
a) pavšal za programske in materialne stroške na leto
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za vsako izdajo
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako aktivnost

200 točk
400 točk
100 točk.
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5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa,
v času uradnih ur, v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice, in na spletni strani www.moravsketoplice.si.
6. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 16. maja 2011, na naslov Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, 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 16. 5.
2011 oddana do 12. ure, v vložišču Občine
Moravske Toplice.
7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na
podlagi meril in kriterijev za vrednotenje
programov na področju turizma društvom
in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni
po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine
Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Informacije in navodila: informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
Kontaktna oseba: Majda Lipič Prosič,
tel. 02/538-15-12, vsak delovni dan, od 8.
do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 300-0000-2011-1
Ob-2558/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 110/10, z dne 31. 12. 2010) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in
št. 33/07) župan Občine Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vojnik
v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot
nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih
ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik, znaša 15.800,00 €.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
Odpiranje novih delovnih mest: Pomoč
za nove zaposlitve se lahko dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa
se spremeni zaposlitev delavca iz določenega v nedoločen čas.
Upravičeni stroški: za nove zaposlitve so
stroški bruto plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev delavca, ki:
– ni občan Občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v Občini Vojnik, v maksimalni višini 800 €;
– občan Občine Vojnik, katerega sedež
podjetja je v Občini Vojnik, v maksimalni
višini 1.200 €;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– se izključno ukvarja z raziskovalnimi
aktivnostmi, največ 1.500 €.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi
dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi
s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju
ljudi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov, ki ne
smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev
mora biti ohranjena v regiji prejemnici pomoči vsaj dve leti.
Na javni razpis se lahko prijavijo tiste
osebe, ki so se zaposlile z dnem 30. oktober 2010, do vključno dneva roka za oddajo
vloge.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične
in pravne osebe, ki:
– imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj
kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je
manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki
je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno
podjetje ter
– srednje velika podjetja, ki imajo manj
kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od
40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od
27 mio EUR in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena
spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
IV. Vsebina vloge
1. Vloga bo na voljo v tajništvu občine,
v času uradnih ur, od dneva te objave dalje
ali na internetni strani http://www.vojnik.si.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev
za posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in
da predstavlja razpisana pomoč spodbudo
za izvedbo nameravane investicije.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil
državne pomoči oziroma kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.
Za ukrep je potrebno predložiti tudi:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje:
– A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni
list za s.p.
– B) registrirane dejavnosti za gospodarske družbe
– Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas
(obrazec M1)
– Dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31. 3., 30. 6, 30. 9. in 31. 12. preteklega leta ter na dan vloge
– Dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem delovnem mestu
– Potrdilo o stalnem prebivališču novo
zaposlenega
– Izjavo, da se novo zaposleni ukvarja
izključno z raziskovalno dejavnostjo
– Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
da je bila oseba, za katero uveljavljajo sub-

vencijo, registrirana kot brezposelna oseba
najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali
dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk.
delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi zaposlitve
delavca iz določenega v nedoločen čas.
V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 2. septembra
2011, do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka, na naslov Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo
biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Javni
razpis za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik v letu 2011 – Ne odpiraj«,
osebno ali priporočeno po pošti na zgornji
naslov, kolikor je vloga poslana po pošti se
šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in
ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena
v določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe
o dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo
sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka
roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali
po telefonu (03) 78-00-620, 051/315-841
(Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti obcina@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 330-0002/2011-1
Ob-2559/11
Občina Vojnik na podlagi 106.i člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10,
11/11, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10,
z dne 31. 12. 2011), objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki niso državna
pomoč na področju kmetijstva v Občini
Vojnik v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih
stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2011, ki ne predstavljajo
državno pomoč, delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj s ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
2. Okvirna vrednost sredstev
Za izvajanje razpisanih programov so
v proračunu Občine Vojnik za leto 2011 predvidena sredstva v višini 5.500,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2011.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vojnik,
– so registrirani na območju Republike
Slovenije, delujejo na območju Občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z območja
Občine Vojnik,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– so registrirana in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejela iz državnih
ali mednarodnih virov,
– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni
pridobivanje dobička,
– do sredstev niso upravičene lovske in
ribiške družine.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti
in materialne stroške že prejeli sredstva na
drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je bil
njihov program oziroma projekt v letu 2011
kakorkoli že financiran iz proračuna Občine
Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila
in kriteriji:
Število članov iz Občine Vojnik
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov
ŠTEVILO SEKCIJ
za vsako sekcijo, ki deluje
v okviru društva
PROMOCIJA
programi oziroma projekti,
ki prispevajo k prepoznavnosti
občine
organizacija samostojne
prireditve v Občini Vojnik
SODELOVANJE
izvajalci redno sodelujejo
pri aktivnostih, katerih
organizator ali soorganizator
je Občina Vojnik
sodelovanje z drugimi
sorodnimi organizacijami

5 točk
10 točk
15 točk

10 točk

10 točk
10 točk

10 točk
10 točk

Omejitve
Pomoč se ne dodeli:
Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na
tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške
nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni
upravičeni stroški so državna pomoč, ki
niso predmet tega javnega razpisa.
5. Prijava na razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka roka to je petek, 27. maj
2011, dosegljiva na spletni strani Občine
Vojnik www.vojnik.si, v času uradnih ur pa
jo lahko interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu.
6. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan

Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog
v sredo, 1. junija 2011.
Strokovna komisija bo opravila pregled
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma
odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Vojnik za leto 2011.
7. Rok in način prijave na razpis
Izpolnjene vloge morajo biti poslane
priporočeno ali oddane osebno na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v zaprti kuverti najkasneje do vključno
petka, 27. maja 2011. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljete v zaprti kuverti na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik,
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo društva 2011«. Vloge sprejemamo na
naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik, v času uradnih ur.
8. Nadzor in sankcije
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih porabi nenamensko,
oziroma dela ni izvršil, je dolžan povrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom in izpolnjevanjem obrazcev lahko
prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik, v času uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner,
03/780-06-20 ali 051/315-841).
Občina Vojnik
Št. 322-0002/2011-1
Ob-2560/11
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik
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(Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in
Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2011 (Uradni list RS, št. 110/10 z dne 31. 12.
2010) Občina Vojnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju turizma v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Vojnik v proračunu za leto 2011 predvideno
9.210,00 €. Sredstva morajo biti porabljena
do 31. 12. 2011.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na
področju turizma na območju Občine Vojnik,
njihovi programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine
– urejanje in varstvo okolja
– organiziranje in usklajevanje prireditev
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij
4. Rok za prijavo na javni razpis
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete
na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8,
v času uradnih ur, ali jo dobite na internetni
strani Občine Vojnik: www.vojnik.si, od dneva te objave;
– dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine Vojnik;
– da so registrirani po Zakonu o društvih
oziroma po Zakonu o zavodih;
– vsebinsko poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2010;
– vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2011, ki ga je sprejel pristojni
organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu s seznamom oziroma številom
članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki
bodo prispele do vključno petka, 20. maja
2011, do 12. ure, na naslov Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako
»Javni razpis za sofinanciranje programov
na področju turizma – Ne odpiraj«, osebno
ali priporočeno po pošti na zgornji naslov,
kolikor je vloga poslana po pošti se šteje za
pravočasno, če prispe na navedeni naslov
do zgoraj navedenega datuma in ure. Vloge
ni mogoče oddati v elektronski obliki.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list
RS, št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na
voljo vsak delovni dan, na telefonskih
št. 03/78-00-620 ali 051/315-841, Petra Pehar Žgajner.
Občina Vojnik
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Št. 330-0001/2010-1
Ob-2561/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 110/10, z dne 31. 12. 2011) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Vojnik za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 57/07) (v nadaljevanju:
pravilnik) občinska uprava Občine Vojnik
objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Vojnik v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev

1.

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina sredstev

Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)

59.000,00 EUR

SKUPAJ

59.000,00 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
Sredstva so v proračunu omejena. Kolikor sredstev na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z odlokom o proračunu Občine
Vojnik za leto 2011.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri
posameznih ukrepih tega razpisa.
IV. Ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (Ukrep 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 59.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov
ter hmeljišč;

– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto 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,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
– po zaključku investicije bo le ta v uporabi za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– vlagatelj lahko vloži vlogo za izključno
za en predmet pomoči.
*Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
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– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih
površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi
za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
tekoče leto Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– 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,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in
obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
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– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke
...),
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev
opore in ograje, nakup sadilnega materiala,
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
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.
Višina sofinanciranja:
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini 59.000,00 EUR.
– Do 40% upravičenih stroškov investicije, do porabe sredstev.
– Najvišji znesek dodeljene pomoči je
5.000,00 EUR/letno na posameznika/samo
en predmet pomoči.
– Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v obdobju treh proračunskih
let.
V. Rok za prijavo na javni razpis
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik v letu
2011«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k ukrepu.
Vloga bo na voljo od dneva te objave
v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine Vojnik:
www.vojnik.si.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 3. junija 2011. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik v zaprtih kuvertah,
s pripisom »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo
2011«.
Rok
za prijavo
petek,
3. junij 2011

Datum
odpiranja
vlog

Rok
za oddajo
zahtevka
petek,
sreda,
9. september
8. junij 2011
2011
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Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo obravnavale po kronološkem vrstnem redu, kolikor
več vlog prispe isti dan se šteje ura oddane
vloge na pošti ali prejete vloge v vložišču.
Strokovna komisija bo opravila pregled
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti za katera so sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Z izbranimi kandidati
bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun na podlagi
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma
dokumentacijo glede na posamezen ukrep.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena
na Občino Vojnik najkasneje do datumov
navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti
za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka
komisija ne bo upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Vojnik za leto 2011. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za
programsko obdobje 2007 – 2013, mora
prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po
tem pravilniku za naslednji dve leti.
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Opomba: občinska uprava lahko po odpiranju vlog vzorčno preveri resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Mesto oddaje vloge
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu občinske uprave Občine Vojnik od
dneva te objave v času uradnih ur in ves
čas na spletnih straneh Občine Vojnik
(www.vojnik.si).
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni
dan na tel. 03/78-00-620 ali 051/315-841
(Petra Pehar Žgajner) ali v prostorih občinske uprave Občine Vojnik.
Občina Vojnik
Ob-2563/11
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
(Uradni list RS, št. 92/05, 106/08 in 30/10)
ter Odloka o proračunu Občine Črenšovci
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2011
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji za sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja
vsebina:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega
pomena,
– spodbujanje društev za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske
kulture.
3. Predmet financiranja niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
4. Višina razpoložljivih sredstvih, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je
določena v proračunu Občine Črenšovci,
znaša 8.941,00 EUR.
5. Ponudniki programov oddajo svoje
ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih
prejmejo na sedežu občinske uprave ali
spletni strani www.obcina-crensovci.si.
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6. Prejete vloge bo ocenil Odbor za
družbene dejavnosti na podlagi meril za
sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Črenšovci.
7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge
ali oddajo osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura – razpis 2011«.
8. Rok za oddajo ponudb je 15. 5. 2011.
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
9. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni v 30 dneh po izteku roka za
prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci
Ob-2564/11
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma,
druge ljubiteljske dejavnosti in programov
mladine v Občini Črenšovci ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011
(Uradni list RS, štev. 17/11) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja turizma, druge ljubiteljske
dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci za leto 2011
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine za leto 2011 se lahko
prijavijo društva in organizacije, ki imajo:
– sedež v Občini Črenšovci,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
o društvih in
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi.
2. Iz proračunskih sredstev Občine
Črenšovci za leto 2011 je za sofinanciranje programov na področju turizma, druge
ljubiteljske dejavnosti in programov mladine predvideno 6.455,00 EUR.
3. Ponudniki programov podajo svoje
ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih
prejmejo na sedežu občinske uprave oziroma spletni strani www.obcina-crensovci.si.
4. Prejete vloge bo ocenil Odbor za
družbene dejavnosti na podlagi meril in
kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine v Občini Črenšovci.
5. Rok za prijavo je 15. 5. 2011. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
6. Prijave pošljite ali oddajte osebno
na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, s pripisom »razpis 2011«.
7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci
Št. 122-0013/2011-1

Ob-2611/11

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 110/10) objavlja za leto 2011

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje
finančnih sredstev za izvajanje neprofitne
in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki
ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo
in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so
namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost),
– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju Občine Vojnik
oziroma ne glede na sedež, če je program
dela zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Vojnik;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene
dejavnosti Občine Vojnik redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpisa je 6.000,00 €.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
programov ter za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2010 in
število občanov Občine Vojnik, vključenih
v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje
upoštevala naslednje kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje,
lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko
telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
– reference izvajalca – program se izvaja
že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Vojnik;
– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega
cilja;
– program je namenjen pomoči družinam
in posameznikom izven organizacije;
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– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
– program dopolnjuje dejavnosti javnih
zavodov oziroma vsebuje elemente javnih
služb s področja socialnega varstva;
– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju
programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja
se dodeli programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci,
ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je
v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80% doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
programe morajo biti porabljena v letu
2011.
7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je
do vključno 30. 5. 2011. Predlagatelji morajo
prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih
oddati osebno na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po
objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali
na spletni strani www.vojnik.si,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu,
– natančen opis programov,
– poročilo porabe sredstev za leto 2010
in
– plan dela za leto 2011.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis socialno-humanitarne dejavnosti 2011«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku osmih dni po roku
za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor
za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po
končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji
Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom:
zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti, Urški Mužar, tel. 780-06-23 in 780-06-20,
e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 371-42/2011
Ob-2613/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10

– ZUKN), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08,
99/08) in 22. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08)
Občina Brežice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanje javne razsvetljave v Občini
Brežice
1. Podatki o naročniku/koncendentu:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, telefaks
07/49-90_052, obcina.brezice@brezice.si,
www.brezice.si.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 36/08).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanje javne razsvetljave
v Občini Brežice.
Koncesija obsega izvajanje občinske javne gospodarske službe vzdrževanje javne
razsvetljave ter izvajanje drugih storitev, ki
jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki
urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne
službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o javni razsvetljavi
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08),
razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba, potrebnih za nemoteno opravljanje
javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, vključno z vodenjem katastra, pripravo
programov službe in poročil. Koncesija se
izvaja na območju, ki ga določa Odlok o javni razsvetljavi v občini Brežice.
Javno naročilo se oddaja kot celota, parcialne prijave ne bodo upoštevane.
4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen
čas, za dobo 4 let v skladu z Odlokom o javni razsvetljavi v Občini Brežice.
5. Postopek izbire koncesionarja
V imenu naročnika bo odločbo o izbiri koncesionarja za izvajanje gospodarske
javne službe vzdrževanje javne razsvetljave izdala občinska uprava Občine Brežice v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 –
odl. US, 48/09 – popr. in 8/10).
Javni razpis za podelitev koncesije za
izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, vključno
z razpisno dokumentacijo, je objavljen na
spletnih straneh Občine Brežice, www.brezice.si, in na portalu javnih naročil.
6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev
Kot prijavitelj lahko na razpisu konkurira
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na
razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo
pogoje oziroma so registrirani za dejavnost,
ki je predmet razpisa.
Pogoji so natančno navedeni v razpisni
dokumentaciji, prijavitelj mora prijavi priložiti
dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo.
Prijavitelj v okviru tega razpisa lahko sodeluje zgolj v eni prijavi, bodisi individualno,
kot prijavitelj, kot partner v skupni prijavi

Št.

28 / 15. 4. 2011 /

Stran

903

ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni prijavitelj nastopal v dveh ali več
prijavah, v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik vse prijave, v katerih bo navedeno
podvajanje, izločil iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja kot nepopolne
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Izbran bo prijavitelj, ki bo ponudil najnižjo
ceno, skladno z določili razpisne dokumentacije.
8. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostali dokumenti vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tuji prijaviteljii jamčijo za
pravilnost prevoda prijave v slovenski jezik.
Morebitne napake v prevodu gredo izključno
v breme prijavitelja.
9. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi predložiti brezpogojno, na prvi poziv plačljivo in nepreklicno
garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice v višini 5.000,00 €, v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni
strani naročnika (http://www.brezice.si/).
11. Kraj in rok za predložitev prijav
Prijave morajo do roka za oddajo prijav
prispeti na naslov naročnika: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Končni rok za oddajo prijav je 25. 5.
2011, do 10. ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine
Brežice prispeti do zgoraj navedenega roka,
sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Prijavitelji morajo oddati svoje
prijave na obrazcih razpisne dokumentacije
v skladu z razpisno dokumentacijo in v zaprtih ovojnicah.
Vsaka sprememba ali umik prijave mora
biti dostavljena na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prijavitelj
na ovojnico napiše »umik prijave« in ime
javnega naročila) ali spremembo prijave
(prijavitelj na ovojnico napiše »sprememba
prijave« in ime javnega naročila). V spremenjeni prijavi mora biti jasno navedeno kateri
del prijave se spreminja in kateri del prijave
ostaja nespremenjen.
12. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo
potekalo na sedežu naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
dne 25. 5. 2011 ob 11. uri.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi razpisa na portal javnih naročil Uradnega lista RS (http://www.enarocanje.si/). Skrajni rok za postavitev vprašanj
v zvezi s razpisom je 10 dni pred rokom za
oddajo prijav do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena
vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za
oddajo prijav, ki bodo objavljena na portalu
javnih naročil in na spletni strani naročnika (http://www.brezice.si/). Vse morebitne
spremembe, dopolnitve ali pojasnila razpisne dokumentacije ali njenih delov bodo
objavljene na portalu javnih naročil in na
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spletni strani naročnika, pri čemer te postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelji so dolžni spremljati portal javnih
naročil in objave na spletni strani naročnika
in se seznaniti z morebitnimi naknadnimi
objavami.
Prijavitelji naj upoštevajo, da je naveden naslov edini relevanten za postavljanje
pisnih vprašanj, ki jih je naročnik dolžan
upoštevati. Vsa ostala vprašanja, ki ne bodo
postavljena skladno z zahtevami, naročnik
ni dolžan obravnavati. Podana pojasnila
v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
Kontaktna oseba naročnika je: David
Flajnik, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si, tel: 07/620-55-00 faks: 07/499-00-52.
Občina Brežice
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Javne dražbe
Ob-2493/11
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 – ZSPDSLS), 38. do 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09, 49/10), Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Tržič za leto 2011 ter
Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 5.
redni seji dne 16. 3. 2011,
javno dražbo
poslovnega prostora
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: prazen poslovni prostor, z identifikacijsko oznako
2143–00115-14 (14.E), v izmeri 111,59 m²,
v 1. etaži – kleti in v 2. etaži – pritličju, vpisan v podvložek št. 1127/14, k.o. Tržič, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi, z oznako
115.ES, ki stoji na parc. št. 395/23, stanovanjska stavba, v izmeri 575,00 m², vpisani
v vl. št. 1127, k.o. Tržič, na naslovu Ravne
9, Tržič.
Izklicna cena: 61.470,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je
500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: Kupec je
dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od
dneva izdaje računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v torek dne 17. 5. 2011, s pričetkom
ob 10. uri.
8. Varščina: Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Varščina za dražbo poslovnega
prostora – Ravne 9''. Plačilo varščine pred
začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine
dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje
za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od
ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je

uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri Mateju Nagliču,
tel. 04/597-15-31.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne
osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko
sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje
do začetka javne dražbe priporočeno po
pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno
navesti ''Javna dražba poslovnega prostora
– Ravne 9 – Ne odpiraj'', oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila
prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše
prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
Občina Tržič zadrži njegovo varščino.

– Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
– Izročitev nepremičnine v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbel prodajalec.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-2494/11
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 – ZSPDSLS), 38. do 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09, 49/10), Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Tržič za leto 2011 ter
Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 5.
redni seji dne 16. 3. 2011,
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
A) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 195/21, travnik, v izmeri 1.131,00 m2,
vpisano v vl. št. 681, k.o. Podljubelj.
Izklicna cena: 72.270,90 EUR.
B) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 195/22, travnik, v izmeri 37,00 m2, vpisano v vl. št. 681, k.o. Podljubelj.
Izklicna cena: 1.182,15 EUR.
C) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 195/23, travnik, v izmeri 236,00 m2, vpisano v vl. št. 681, k.o. Podljubelj.
Izklicna cena: 7.540,20 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo
20% DDV. Zemljišča se nahajajo v območju
za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 20
SK2, ureditvena enota vas.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Najnižji znesek višanja cene pod točko
A je 500,00 EUR, pod točko B 100 EUR, pod
točko C pa 300 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino ter DDV poravnati v roku
30 dni od dneva izstavitve računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v torek dne 17. 5. 2011, s pričetkom
ob 10.30.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun eno-
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tnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Varščina za parc. št. 195/21,
k.o. Podljubelj'' oziroma ''Varščina za parc.
št. 195/22, k.o. Podljubelj'' oziroma ''Varščina za parc. št. 195/23, k.o. Podljubelj''.
Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi.
Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki
bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili
k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo
najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do
tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakor koli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri Mateju Nagliču,
tel. 04/597-15-31.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne
osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah
članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo
dražitelji, ki morajo najkasneje do začetka
javne dražbe priporočeno po pošti oziroma
osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo
občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti
kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Javna
dražba – parc. št. 195/21, k.o. Podljubelj –
Ne odpiraj'' oziroma ''Javna dražba – parc.
št. 195/22, k.o. Podljubelj – Ne odpiraj'' oziroma ''Javna dražba – parc. št. 195/23, k.o.
Podljubelj – Ne odpiraj'', oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni do dneva javne dražbe,
– pisno notarsko overjeno neomejeno
specialno pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
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13. Drugi pogoji:
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
– Strošek izdelave cenitve, overitve pogodbe, davek na dodano vrednost ter vse
ostale stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.
– Izročitev nepremičnin v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
davka.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbel prodajalec.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-2524/11
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
II. Opis predmeta prodaje:
Predmet razpolaganja je nepremičnina
vpisana v podvložek št. 4255/76, k.o. Zgornja Šiška, ki v naravi predstavlja dvoinpolsobno stanovanje št. 71, v IX. nadstropju
(izmere 76,17 m2 s shrambo št. 71, v istem
nadstropju, izmere 1,45 m2) v večstanovanjski stavbi, na naslovu Celovška cesta 108,
Ljubljana. Stanovanje je v lasti Onkološkega inštituta Ljubljana do celote in je prosto
bremen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Stanovanje je prazno.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
127.500 EUR.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 1.000 EUR.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo). Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene
na račun Onkološkega inštituta Ljubljana
št. 01100-6030277797 pri Upravi RS za javna plačila.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.

Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora
pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh
po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe na
račun Onkološkega inštituta Ljubljana,
št. 01100-6030277797, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne
kupnine, v roku 8 dni po podpisu pogodbe,
je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev.
Vplačana varščina se zadrži.
6. Prodajalec bo kupcu izstavil zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine.
IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje 3. 5. 2011
plačati varščino v višini 10% izklicne cene.
Pravne osebe morajo pred začetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev ter telefonsko številko in
e-mail;
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec);
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko;
– na vpogled izvirnik osebnega dokumenta pooblaščene osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred začetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– na vpogled izvirnik osebnega dokumenta;
– fotokopijo davčne številke;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine;
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom.
Komisija bo pred začetkom javne dražbe
potrdila vse pravilne in pravočasne prijave.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev,
bodo po sklepu komisije izločeni iz postopka.
V. Postopek:
Javna dražba se bo izvedla dne 5. 5.
2011, ob 12. uri, v sejni sobi, na naslovu:
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, stavba C, pritličje.
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VI. Drugi pogoji:
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane
obveznost najugodnejšega dražitelja, da
s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi sklene prodajno pogodbo.
Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja Onkološkega inštituta Ljubljana
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
Prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja s soglasjem
generalnega direktorja lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi. V tem primeru se dražiteljem vrne
vplačana varščina brez obresti.
VI. Drugo:
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek
kupoprodajne pogodbe na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesti 2, 1000 Ljub
ljana, po e-mailu ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se
lahko dobijo na Onkološkem inštitutu Ljub
ljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, na
tel. 01/587-91-10, vsak dan od dneva objave do dneva izvedbe javne dražbe, med
9. in 15. uro.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/587-91-10.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 4781-0004/2011
Ob-2586/11
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09 in 49/10), Odlokom o proračunu
Občine Rogatec za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 8/11) ter Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Rogatec v letu 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, matična številka: 5883938, ID za
DDV: SI 47348429.
2. Opis predmeta prodaje: nezazidano
stavbno zemljišče:
2.1 parc. št. 988/3, travnik, v izmeri
824 m2,
2.2 parc. št. 988/4, travnik, v izmeri
827 m2,
2.3 parc. št. 988/5, travnik in pašnik,
v skupni izmeri 804 m2,

2.4 parc. št. 988/6, pašnik, v izmeri
1059 m2, vse vpisane v vl. št. 364, k.o.
Tlake.
Vse od zgoraj navedenih nepremičnin predstavljajo svojo gradbeno parcelo.
V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se zemljišča, ki so predmet
prodaje, nahajajo v območju S5, to je območje stanovanj in so v skladu z Odlokom
o zazidalnem načrtu za območje S5 v Rogatcu (območje stanovanj) (Uradni list RS,
št. 100/06) namenjene za gradnjo stanovanjskih objektov št. 23, 24, 25, 26.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin pod zaporednimi številkami 2.1, 2.2,
2.3 in 2.4, vsakega kot celote. Prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki za posamezno nepremičnino ponudi najvišjo ceno.
Prodajna pogodba bo sklenjena v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, pod zaporedno
številko:
2.1. parc. št. 988/3, k.o. Tlake, je
15.656,00 EUR;
2.2 parc. št. 988/4, k.o. Tlake, je
15.713,00 EUR;
2.3 parc. št. 988/5, k.o. Tlake, je
15.276,00 EUR;
2.4 parc. št. 988/6, k.o. Tlake, je
20.121,00 EUR;
najnižji znesek višanja pa 500,00 EUR.
Davek na dodano vrednost in komunalni
prispevek v izklicno ceno nista vključena.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino, v roku 30 dni od dne izstavitve računa
po sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi v pritličju, v sredo, dne 4. 5. 2011, z začetkom
ob 12. uri, in sicer za vsako nepremičnino
posebej, po vrstnem redu, kot si sledijo pod
zaporednimi številkami.
7. Varščina
Varščina, ki jo morajo za pristop k javni
dražbi plačati dražitelji, znaša 10% od izklicne cene, se glasi na naslednje zneske:
2.1. parc. št. 988/3; 1.565,60 EUR,
2.2 parc. št. 988/4; 1.571,30 EUR,
2.3 parc. št. 988/5; 1.527,60 EUR,
2.4 parc. št. 988/6; 2.012,10 EUR,
in se plača na podračun Občine Rogatec,
odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165,
z navedbo namena nakazila: »Javna dražba nepremičnine št. 2.1, št. 2.2, št. 2.3 ali
št. 2.4«.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od zaključka
javne dražbe. Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne
bo vrnjena.
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8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije postanejo lastniki
nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije
in, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako
da najkasneje eno uro pred pričetkom javne
dražbe, ob 11. uri, dne 4. 5. 2011, na naslov
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure)
ali osebno, v zaprti kuverti s pripisom »Ne
odpiraj, Javna dražba«, na hrbtni strani pa
navedejo naslov dražitelja, predložijo naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno številko
TRR računa za primer vračila varščine;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (pravne osebe)
oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
(fizične osebe);
– v primeru, da se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo
za sodelovanje na javni dražbi, ki se mora
nanašati na predmet javne dražbe in fotokopijo osebne izkaznice pooblaščenca ali drugega osebnega dokumenta s fotografijo;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko.
Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku. Nepremičnina bo prodana po načelu
»videno – kupljeno«.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izklicna vrednost oziroma
vsaka nadaljnja vrednost se izkliče trikrat.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) 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). Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
Javna dražba je končana, če noben od
dražiteljev navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
10. Ustavitev postopka: župan Občine
Rogatec lahko začeti postopek prodaje do
sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina.
11. Informacije in ogled predmeta javne
dražbe: dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so na voljo pri Nataši Lavrič,
tel. 03/812-10-20, e-pošta: obcina.rogatec.natasa@siol.net.
Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Občine Rogatec:
www.rogatec.net.
Občina Rogatec
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Razpisi delovnih mest
Št. 2509/11
Ob-2495/11
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27A, 4240
Radovljica, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne po
goje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZO
FVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposob
nosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2011.
Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno potrdilo (javno listino) o iz
obrazbi (za izobrazbo, pridobljeno po štu
dijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni
vega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
razpisa (s priloženo izjavo, da pri katerem
koli drugem sodišču – zunaj kraja prebi
vališča – zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost),
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj
s kratkim življenjepisom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici
v roku 8 dni po objavi razpisa, na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše
Radovljica, Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica, s pripisom »Ne odpiraj – Za razpis
ravnatelja/-ice.«
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Št. 97/2011
Ob-2537/11
Na podlagi 15. člena Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Ljutomer, svet zavoda razpisuje delovno
mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še:

– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
je potrebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Ljutomer, I.
slovenskega tabora 2.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.
Sklep o imenovanju bo pričel veljati po
podanem soglasju s strani ustanoviteljev
zavoda.
Javni zdravstveni zavod
Zdravstveni dom Ljutomer
Ob-2538/11
Občina Krško, občinski svet, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi
36. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in
20/11), 32. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93,
45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14.
in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS,
št. 127/03, 109/09 in 42/10) razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Kulturni dom Krško.
Za direktorja/direktorico je lahko
imenovan/-a kandidat/-ka, ki strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima
vodstvene sposobnosti.
Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj
3 leta na področju kulture,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K vlogi mora kandidat/-ka priložiti program dela in razvoja javnega zavoda.
Mandat direktorja/direktorice traja pet
let. Delovno razmerje se sklene za določen čas za čas trajanja mandata. Izbrani kandidat/-ka bo delo začel/-a opravljati
16. avgusta 2011.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj
kandidat/-ka pošlje v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: Občina Krško, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, s pripisom: »Javni razpis –
direktor/direktorica Kulturnega doma Krško
– Ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Občina Krško
Št. 167/2011
Ob-2551/11
V skladu s 4. členom Postopkovnika za
imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica

in sklepom Sveta zavoda z dne 30. 3. 2011
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica objavlja
prosto delovno mesto
direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž)
za 4 letno mandatno obdobje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopijo diplome,
– kopijo delovne knjižice,
– dokazila o organizacijskih in upravljalskih znanjih in sposobnostih,
– kopijo osebnega dokumenta.
Kandidati naj predložijo tudi program
dela in razvoja bolnišnice.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti
(zalepljeni ali zapečateni) ovojnici, na naslov
Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom »za razpis direktorja – ne
odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 29. 4. 2011. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana
priporočeno po pošti in je na njej poštni žig
z datumom do vključno 29. 4. 2011.
E-naslov za pojasnila: blanka.brglez@btopolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po seji Sveta Zavoda.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica
Št. 110-37/2011
Ob-2552/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom
strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na
razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 90000-0001/2010-29
Ob-2553/11
Svet zavoda Vrtec Mengeš, Šolska
ulica 12, 1234 Mengeš, na podlagi 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja ZOFVI – UPB5 (Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo) in dopolnitvah
Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani-a kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2011.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazil o izobrazbi,
pridobljenem nazivu in opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– program vodenja zavoda;

– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj.
Pisno prijavo pošljite v 15-tih dneh od
dneva objave razpisa v zaprti kuverti na
naslov: Svet zavoda Vrtec Mengeš, Šolska
ulica 12, 1234 Mengeš, s pripisom »za razpis ravnatelja/ravnateljice«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji
dan roka.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Vrtec Mengeš
Ob-2569/11
Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3, Koper, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09), razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kanditat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB in spremembe).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo o doseženem nazivu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost ter program vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Srednje ekonomskoposlovne šole Koper, Martinčev trg 3, Koper, z dostavkom »Ne odpiraj – Razpis za
ravnatelja«.
Pisni prijavi z dokazili priložite tudi krajši
življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Srednje ekonomsko-poslovne šole
Koper
Št. 67/11
Ob-2589/11
Na podlagi 21., 22., 23. in 24. člena Statuta javnega zavoda ZD Zagorje in sklepa
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sveta zavoda z dne 4. 4. 2011, Svet zavoda
ZD Zagorje razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda ZD Zagorje
za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima pet let delovnih izkušenj,
– dodatna znanja s področja financ ali
managementa.
Kandidati naj svoje prijave, opremljene
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
kuverti z oznako na »na razpis«, na naslov
ZD Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje
ob Savi.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda ZD Zagorje
Št. VD71 11-00452
Ob-2612/11
Na podlagi 16. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja prosto
delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost.
Kandidati morajo imeti organizacijske
sposobnosti in izkušnje na strokovnem, pedagoškem, raziskovalnem delu na področju
transfuzijske medicine ter sposobnost predstavljati Zavod na strokovnem področju
v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju Sveta Zavoda na predlog direktorja,
ki si predhodno pridobi mnenje Strokovnega
sveta.
Pisne prijave z življenjepisom, z opisom
delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako »Razpis – strokovni direktor« na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonskem roku.
Svet Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino Ljubljana
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Druge objave
Ob-2491/11
Krajevna skupnost Izlake objavlja na
podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem,
objavljeno na spletni strani http://izlake.si, od dne 15. 4. 2011 do dne 3. 5. 2011
in v Uradnem listu RS.
I. Najemodajalec: Krajevna skupnost
Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake.
II. Predmet najema je neopremljen poslovni prostor, namenjen mirni gostinski dejavnosti, v pritličju objekta Dom društvenih
dejavnosti Izlake, v izmeri 68,73 m2, s souporabo odprte terase, v izmeri 72,20 m2.
Lokal v pritličju zajema: vhod, v izmeri
10,65 m2, soba, v izmeri 39,97 m2, priročno
skladišče, v izmeri 7,81 m2 in sanitarije, v izmeri 10,30 m2.
III. Pogoji najema:
III.1.) Izhodiščna najemnina znaša
783,52 EUR mesečno. K poslovnemu prostoru spada tudi souporaba odprte terase,
v izmeri 72,20 m2. Izhodiščna najemnina je
minimalna najemnina, ki jo lahko ponudnik
nudi. Ponudnik lahko izhodiščno višino mesečne najemnine viša v minimalnih razponih
po 50,00 EUR. Ponudbena najemnina navzgor ni omejena.
V izhodiščno najemnino ni vključen davek na dodano vrednost.
Ob podpisu najemne pogodbe, bo moral najemnik poravnati vnaprej 6-mesečno
ponujeno najemnino kot pogoj za veljavnost najemne pogodbe in predajo ključev
lokala. Za plačano 6-mesečno najemnino
bo najemnik prejel račun. Po preteku šestih mesecev se bo najemnina zaračunavala mesečno do petega dne v tekočem
mesecu za pretekli mesec, najemnik pa bo
najemnino dolžan poravnati v 8 dneh od
dneva izstavitve računa. Najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih
potrebščin v RS.
Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja, in sicer: električno energijo, komunalne storitve, vodo,
ogrevanje, stroške telekomunikacij, stroške
uporabe stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in
druge morebitne stroške obratovanja.
Vse obveznosti najemnika prično teči
z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik dejansko pričel
opravljati dejavnost.
III.2.) Najemnik se s sklenjeno najemno
pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas gostinskega lokala, ki ga določita najemnik in
najemodajalec sporazumno s tem, da naj bi
v večernem času praviloma obratovalni čas
trajal najdlje do 22. ure oziroma v poletnem
času do 23. ure.
III.3.) V lokalu ni nobenega premičnega
inventarja. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik
postavil v lokalu, in ves drobni inventar, sta
last najemnika. Če se bo najemnik odločil

kakorkoli spreminjati podobo lokala v smislu
obnovitvenih oziroma rednih ali investicijskih vzdrževalnih gradbenih del, bo moral
ta dela predhodno dogovoriti z najemodajalcem. Vložena sredstva v obnovo in opremo
bremenijo najemnika samega, zato mora podati nepreklicno in brezpogojno pisno izjavo,
da se vnaprej odreka morebitnim zahtevkom
za povrnitev kakršnihkoli vlaganj v poslovni
prostor in da ne pridobi nikakršnih pravic na
poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.
III.4.) Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10),
bo najemna pogodba sklenjena za določen
čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Najemnik
nima pravice oddati lokala v podnajem.
III.5.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in
dejansko stanje nepremičnine, ki je predmet
najema.
III.6.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, kar dokažejo z ustreznimi listinami.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
IV.1.) Obravnavane bodo le pravočasne
in pravilno opremljene ponudbe, v katerih
bo ponujena višina najemnine enaka ali višja od izhodiščne najemnine ob upoštevanju pravila višanja v minimalnih razponih
po 50,00 EUR. Ponudbe, ki tega pravila ne
bodo upoštevale, se bodo štele kot nepravilne in bodo izločene iz postopka izbire.
Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo (to pomeni, da ni vseh zahtevanih prilog), se obravnavajo v skladu
z 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07,100/09, 49/10). Skladno s tretjim odstavkom 45. člena citirane
uredbe lahko ponudnik ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb. Ponudbe, ki bodo na odpiranju ponudb nepopolne, bodo tako izločene iz postopka izbire.
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
V nasprotnem primeru se bo ponudba štela
za nepravilno in bo izločena iz postopka
izbire.
IV.2.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene
najemodajalcu v zaprti ovojnici, najkasneje
do dne 3. 5. 2011, do 12. ure, ne glede na
vrsto prenosa na naslov Krajevna skupnost
Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake, z oznako:«ne
odpiraj – ponudba na javni razpis za gostinski lokal«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Da se bo ponudba štela kot popolna,
mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);

– nepreklicno in brezpogojno izjavo ponudnika, da se vnaprej odpoveduje kakršnemu koli zahtevku za povrnitev kakršnihkoli
vlaganj v poslovni prostor in da je seznanjen
z dejstvom, da na poslovnem prostoru ne
more pridobiti nikakršnih pravic iz naslova
vlaganj, niti teh pravic ne bo nikoli uveljavljal
(OBR-3);
– ustrezna dokazila o registraciji pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika
za opravljanje gostinske dejavnosti (izpis
iz sodnega oziroma poslovnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni), samostojni podjetnik predloži tudi fotokopijo osebne
izkaznice;
– opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanjih
dejavnosti ponudnika;
– opis dosedanjih izkušenj v gostinstvu
z dokumentiranimi prilogami, iz katerih je
mogoče ugotoviti trajanje teh izkušenj;
– izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo (OBR-4);
– potrdilo davčnega urada, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni, šteto od dneva
oddaje ponudbe).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na spletni
strani Krajevne skupnosti Izlake: http://www.
izlake.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni obliki, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro, na
sedežu Krajevne skupnosti Izlake.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
V.1.) Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Krajevne skupnosti Izlake,
dne 4. 5. 2011, ob 18. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
V.2.) Postopek bo vodila komisija za
vodenje postopka javnega razpisa in izbor
najugodnejšega ponudnika, ki jo imenuje Svet Krajevne skupnosti Izlake. Postopek javne ponudbe se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07,100/09, 49/10).
V.3.) Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo najvišje ponujene
najemnine.
Najugodnejša ponudba je ponudba ponudnika, ki ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev razpisa, nudi najvišjo najemnino.
V.4.) Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 3 dni
od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa
bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
V.5.) Rok za sklenitev najemne pogodbe
je 8 dni po prejemu pisnega obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v tem roku pogodbe ne podpiše,
se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev najemne pogodbe.
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V.6.) Najemodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi najemne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek oddaje nepremičnine v najem kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti do
ponudnikov.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
V.7.) Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
lahko interesenti dobijo vsak delovni dan
osebno na sedežu Krajevne skupnosti Izlake ali na tel. 03/567-95-80.
Omogočen je tudi ogled prostora vsak
delovni dan po predhodni najavi.
Krajevna skupnost Izlake
Ob-2492/11
Javno podjetje Energetika Ljubljana
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, objavlja
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Javnega
podjetja Energetika Ljubljana d.o.o
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o, Verovškova
62, Ljubljana, matična številka: 5226406, ID
za DDV: SI23034033.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je nepremičnina v kraju
Klenovici, Republika Hrvaška:
Solastniški delež do 1/2 na počitniškem
objektu, ki v naravi predstavlja apartma
s površino 47,04 m2 in pripadajočem zemljišču, s skupno površino 387 m2, v kraju
Klenovica, Hrvaška, Primorska ulica, parc.
št. 3499/209, k.o. Ledenice.
Izhodišča cena: 41.650 EUR. Izhodiščna
cena ne vsebuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Če v postopku
javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena
vsaj izhodiščna cena, se javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
in bo izbran za najugodnejšega ponudnika.
Kot najugodnejša ponudba šteje ponudba
z najvišjo ponujeno ceno.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo za nepremičnino v roku
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. pravico
zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in dajatvah se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6. Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice plača kupec.
3.7. Kupec se je dolžan sam seznaniti
z možnostmi prenosa lastninske pravice na
nepremičnini, ki leži v Republiki Hrvaški.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
na transakcijski račun prodajalca, odprt pri
NLB d.d., št. 02924-0253764022, s pripisom
Varščina za Klenovico.
Plačana varščina za nepremičnino se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne cene za nepremičnino,
– priloge iz točke 4.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine Klenovica« do vključno 3. 5.
2011, na naslov: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000
Ljubljana. V primeru, da ponudba ne bo
oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 7. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije
za ogled nepremičnine, dobijo interesenti
na Javnem podjetju Energetika Ljubljana
d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana,
tel. 01/588-92-05 ali 041/638-905, med 9.
in 11. uro. Ogled nepremičnine je po dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 5. 5. 2011, ob 10. uri, v prostorih Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.,
Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, pozvala k dopolnitvi ponudbe v roku
10 dni.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno
zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Komisija lahko ustavi
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla.
Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani Javnega podjetja
Energetika Ljubljana d.o.o.: www.energetika-lj.si.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
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Ob-2523/11
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, na
podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09) objavlja
namero o ustanovitvi služnosti
in
javno zbiranje ponudb
za postavitev sončnih elektrarn
na strehah Šolskega centra Tolmin
in Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel. 05/393-24-60, faks: 05/393-24-63,
e-pošta: info@golea.si.
2. Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti je:
– postavitev sončne elektrarne na strehi Šolskega centra Tolmin (v nadaljevanju:
šola), parc. št. 1138/2, 1130, k.o. Tolmin, na
površini cca 7.000 m2 bruto površine,
– postavitev sončne elektrarne na strehi
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin (v nadaljevanju: knjižnica), parc. št. 642/1, k.o. Tolmin,
na površini cca 600 m2 bruto površine.
Služnostni upravičenec se obveže, pred
postavitvijo sončne elektrarne, obnoviti strehi šole in knjižnice, po obstoječi projektni dokumentaciji, vendar v skladu z novimi zahtevami PURES-a (Pravilnik o učinkoviti rabi
energije v stavbah), objavljen v Uradnem
listu RS, št. 47 (30. 6. 2010), str. 7840-7843.
Izolativnost streh mora po obnovi znašati
Umax=0,20 W/m2K.
Vse mere streh so informativnega značaja in jih je treba preveriti na objektih. Prav
tako mere niso neto površine za postavitev
sončnih elektrarn.
Prednost bo imel ponudnik, ki bo prevzel
v izvedbo skupaj objekta šole in knjižnice.
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na strehi
objektov šole in knjižnice, vključno z izvedbo
napeljave kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje objekta;
– pravico vzdrževati vse objekte iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom
in razvojem;
– pravico dostopa do nepremičnine in
prehoda preko nje za potrebe obratovanja
in vzdrževanja objektov in naprav.
Stvarna pravica služnosti se ustanavlja
za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem,
preko katerega lahko občina, šola ali knjižnica dnevno preverja, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehah.
Ponudbi mora biti predložen predračun
s popisi del obnove streh na objektih šole
in knjižnice.
Izhodiščno letno nadomestilo: najmanj
2% prihodka od prodaje električne energije
elektrarn postavljenih na strehi ŠC Tolmin
(in) ali Knjižnice Tolmin.
Vrednost obnove streh se upošteva pri
znesku letnega nadomestila od prihodkov
iz naslova prodaje proizvedene električne
energije.
Služnostni upravičenec prične nakazovati letno nadomestilo na transakcijski račun
Občine Tolmin in Ministrstva za šolstvo in
šport v sorazmernem deležu, ki bo določen
v služnostni pogodbi, ko vsota tako določenih letnih nadomestil preseže vrednost
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izvedenih del obnove streh. Pri tem se upošteva sedanje cene, ki se ne diskontirajo ali
obrestujejo.
3. Vrsta pravnega posla
Z izbranim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 25 let, v obliki
notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni
po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Sopodpisnik služnostne pogodbe z izbranim ponudnikom je tudi Republika Slovenija, v njenem imenu Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, kot upravljavec nepremičnine v državni lasti.
Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže,
da bo:
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne
elektrarne, na svoje stroške obnovil strehi na objektih Šolskega centra Tolmin ali
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin in pri tem
upošteval obstoječo gradbeno dokumentacijo ter nove zahteve iz PURES-a (Pravilnik
o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni
list RS, št. 52/10). Izolativnost strehe mora
znašati Umax=0,20 W/m2K,
– pred izgradnjo sončne elektrarne predložil za oba objekta pozitivno mnenje
statika, za Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin
pa tudi pozitivno mnenje urbanista Občine
Tolmin,
– zgradil sončne elektrarne na objektih
streh Šolskega centra Tolmin ali Knjižnice
Cirila Kosmača Tolmin in izvedel napeljavo
kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta,
– pridobil vsa potrebna upravna dovoljenja za izgradnjo sončne elektrarne,
– termin izvedbe postavitve sončne elektrarne na strehi Šolskega centra Tolmin in
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin je od 20. 6.
2011 do 20. 8. 2011,
– med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse
potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom,
– kot jamstvo za dobro izvedbo del
v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku bančno garancijo v višini 5% vrednosti
del zamenjave in sanacije strehe, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo napak
v garancijski dobi oziroma do primopredaje
objekta,
– po končanih delih zamenjave in sanacije strehe izročil naročniku garancijo banke,
unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5%
vrednosti del sanacije strehe, kot jamstvo za
odpravo napak v služnostni dobi. Garancija
mora veljati celotno služnostno dobo,
– ves čas trajanja služnosti redno in na
svoje stroške vzdrževal strehe in zagotavljal
njihovo vodotesnost, vzdrževal strelovodne
naprave ter naprave za odtekanje strešne
meteorne vode kot tudi sončno elektrarno,
– po preteku služnostnega obdobja odstranil iz objektov vse dele sončnih elektrarn, saniral streho ter izdal garancijo za
brezhibno vodotesnost streh za obdobje
najmanj 5 let.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico za izbris podeljene
služnosti, katero bo Občina Tolmin izkoristila
v primeru, če ponudnik ne bo pristopil k izvedbi pogodbeno dogovorjenih del.
4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži:
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
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500,00 EUR na transakcijski račun Občine Tolmin, št. 01328-0100014970, odprt pri
Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne
najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
– Ekonomska in finančna sposobnost
ponudnika:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa ter
da v preteklem in tekočem letu ne posluje
z izgubo.
– da znašajo povprečni letni prihodki ponudnika v obdobju 2010 najmanj
1.000.000,00 EUR,
– da ima ponudnik dostop do kreditnih
linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del (obnova strehe in postavitev sončne elektrarne).
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 900.000 EUR.
– Tehnične zahteve elementov sončne
elektrarne, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– pridobljeni atesti po TUV 61215 in
TUV 61730;
– minimalna instalirana moč: cca 300
kWp na strehi šole ter cca 20 kW na strehi
knjižnice.
5. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– kot dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži: BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP
(samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki
za leto 2010,
– pozitivno bilanco stanja na dan 31. 12.
2010 in izkaz poslovnega izida na dan
31. 12. 2010,
– potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran,
– analizo energetskega potenciala šole
in knjižnice,
– ponujen odstotek od prodaje električne
energije, ki ne sme biti nižji od izhodiščnega,
– dokazila, izjave, potrdila iz katerih je
razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let kot
glavni izvajalec ali kot partner v skupnem
nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte
sončnih elektrarn od tega:
– najmanj en objekt sončne elektrarne
z nazivno močjo večjo od 150 KWp,
– najmanj dva objekta sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 50 KWp,
– dokazila, izjave, potrdila iz katerih je
razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let sodeloval kot glavni izvajalec ali kot partner
v skupnem nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte sončnih elektrarn, kjer se
je pred namestitvijo elektrarne izvedla tudi
obnova streh,
– ponudbeni predračun s popisom del
za zamenjavo in sanacijo streh šole in knjižnice,
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki)
oziroma sklep o vpisu v sodni register,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev (pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb,

– ponudbo za izvedbo del obnove streh
na objektih Šolskega centra Tolmin ali Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin,
– pismo o nameri banke, o izdaji bančne garancije unovčljive na prvi pisni poziv, v višini 5% vrednosti del obnov strehe,
kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih
v garancijski dobi.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedena dokazila.
6. Merila za izbor
Merila za izbor
1. Merilo: ponudbena vrednost sanacije strehe (10 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 10 * (ponudbena vrednost v EUR sanacije strehe posameznega ponudnika / najnižja ponudbena
vrednost v EUR najboljšega ponudnika).
2. Merilo: ponujen % od prodaje električne energije (60 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 60 * (ponujen % od prodaje električne energije posameznega ponudnika/najvišji % od prodaje
električne energije najboljšega ponudnika).
3. Merilo: skupna inštalirana moč na
objektih (30 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Število točk = 30 *
(skupna instalirana moč (KWp) posameznega ponudnika/največja skupna instalirana
moč (KWp) najboljšega ponudnika).
Število točk posameznega ponudnika
se določi tako, da se rezultati 1., 2. in 3.
merila seštejejo. Najboljši ponudnik je tisti,
ki doseže najvišji seštevek.
7. Omejitve v postopku: Občina Tolmin si
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
lahko župan začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi
za to morali biti navedeni razlogi in brez odškodninske odgovornosti. Občina Tolmin si
pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
8. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pisne ponudbe dostaviti v zaprti ovojnici najkasneje do vključno dne 9. 5. 2011,
do 12. ure, v Uradu župana Občine Tolmin
(prvo nadstropje), naslov: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika z oznako: »Ponudba za sončno
elektrarno«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna
ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal
nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi,
če ponudba vsebuje bistvene elemente, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
9. Odpiranje in izbor ponudb
– Odpiranje ponudb ne bo javno.
– Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija izločila in o tem
obvestila ponudnika.
– Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od izteka roka za predložitev
ponudb.
10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije glede
ogledov lokacij lahko interesenti dobijo na
tel. 05/380-12-02 (kontaktna oseba: Vladi
Mavri – ravnatelj, za Šolski center Tolmin)
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in na tel. 05/381-15-26 (kontaktna oseba
Jožica Štendler – direktorica, za Knjižnico
Cirila Kosmača Tolmin). Informacije glede razpisne dokumentacije pa dobite pri
Goriški Lokalni Energetski Agenciji, Nova
Gorica, tel. 05/393-24-60. Ogled objektov
je možen samo po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Tolmin –
http://www.tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 023-0001/2011-9
Ob-2526/11
Občina Zreče na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine na Hrvaškem
I. Ime in sedež: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, 3214 Zreče.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je apartma D1.2 4/I,
v izmeri 34,89 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica, Republika
Hrvaška.
Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkonom v prvem nadstropju počitniškega objekta, v mansardi pa se nahaja
spalnica.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 36.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 3.600,00 EUR.
III. Pogoji prodaje:
1. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom po načelu »videno
– kupljeno«. Stroške priprave pogodbe nosi
občina, vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi kupec.
2. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na TRR Občine Zreče, SWIFT CODE:
BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0134 4010
0003 613.
3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki lahko v skladu s pravnim
redom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije postanejo lastniki nepremičnin, kar mora
preveriti vsak ponudnik zase.
4. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine.
5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjo
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup:
Cres D1.2 4/I«.
6. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemni
pisarni Občine Zreče oziroma jo pošljejo priporočeno po pošti, na naslov Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi
svoje ime/naziv in naslov/sedež.
Odpiranje ponudb bo v torek, 3. 5. 2011,
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena.

7. Rok za oddajo vseh ponudb je torek,
3. 5. 2011, do 11. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe,
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Zreče najkasneje do torka, 3. 5. 2011, do
11. ure, ne glede na vrsto dospetja.
8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičnini izda prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin
nosi kupec.
9. Prodajalec si pridržujejo pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Kontaktni osebi za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini sta: Mateja Čremošnik,
e-pošta: mateja.cremosnik@zrece.eu ali
po tel. 03/757-17-05 in Polona Matevžič,
e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu ali po
tel. 03/757-17-12.
Kontaktna oseba za informacije o predmetni nepremičnini je Zlatko Kolarič, ZAGLAV d.o.o., tel. 00385/982-60-757.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski Občine Zreče in na spletnih straneh Občine Zreče: www.zrece.eu.
Občina Zreče
Št. 6
Ob-2579/11
Rdeča dvorana ŠRZ, Šaleška cesta 3,
3320 Velenje, skladno z drugim odstavkom
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) razpisuje
javno ponudbo
za oddajo gostinskega prostora v najem
I. Najemodajalec: Rdeča dvorana ŠRZ,
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje.
II. Predmet najema: predmet najema je
gostinski lokal s teraso v objektu Pokritega bazena Velenje, Kopališka 2, Velenje,
v izmeri 125,4 m2, ki je delno opremljen za
opravljanje gostinske dejavnosti z osnovno
opremo. Gostinskemu lokalu pripada tudi
odprta terasa za strežbo v poletnem času
površine 450 m2.
Predmet najema je vpisan pri vl. št. 700,
parc. št. 2503/2, k.o. Velenje.
III. Izodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 600,00 EUR/mesečno (brez
DDV, ki bremeni najemnika).
IV. Pogoji najema
1. Najemnik mora investicijsko vzdrževati predmet najema. Najemodajalec nima
nikakršnih obveznosti do najemnika glede
vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko
vzdrževanje, tekoče vzdrževanje, stroški
električne energije, stroški komunale (ogrevanje, voda, odplake, takse, odvoz smeti …)
in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik
opravljal, je izključno stvar in breme naje-
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mnika. Gostinski lokal se oddaja za dobo
dveh let, z možnostjo podaljšanja. Sprejemljiva dejavnost je gostinska dejavnost:
točenje pijač in strežba hrane. V zimskem
času je možna strežba samo pripravljene
hrane – prigrizkov, v poletnem času pa tudi
priprava hrane na zunanjem točilnem pultu,
npr.: žar …
2. Najemnik se s sklenjeno najemno
pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas
gostinskega lokala, ki ga določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan
od 8. do 22. ure. Vse obveznosti najemnika začno teči z dnem podpisa najemne
pogodbe.
3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 30 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
Pogodba se sklepa za določen čas, za dobo
dveh let, z možnostjo podaljšanja.
4. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni
najemnika.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije oziroma imajo sedež
v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu
oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo pristojnega upravnega organa; pravne
osebe – izpis iz sodnega registra).
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini – 600,00 EUR –
na podračun 01333-6030721989 pri Upravi
za javne prihodke Žalec.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
d) Najemnik se zavezuje, da bo odkupil
opremo in vlaganja v predmetni lokal dosedanjega najemojmalca v ocenjeni vrednost
110.000,00 EUR in pripadajoči DDV.
Plačilo mora biti izvršeno pred podpisom
pogodbe.
e) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično
in davčno številko;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: izpisek iz AJPES-a, ki
ne sme biti starejši od 90 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po poobla
ščencu;
– ponujeno mesečno višino najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– potrdilo o plačilu varščine v višini mesečne najemnine;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca;
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– izjava ponudnika, da ponudba velja
še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
f) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 3. 5. 2011, do
12. ure, na naslov: Rdeča dvorana ŠRZ,
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za
oddajo gostinskega prostora v najem« Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali
nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo
upošteval.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Rdeče dvorane (sejna soba v I. etaži), Šaleška
cesta 3, Velenje, dne 3. 5. 2011, ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
z najemom in ogledom predmeta najema
v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Rdeči dvorani Velenje pri direktorju Marjanu Klepcu, med 18. in 22. 4. 2011,
med 8. in 10. uro na tel. 03/898-74-00 ali
e-mailu: info@srz-rdeca-dvorana.si
Rdeča dvorana ŠRZ
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2549/11
Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, Ljubljana, TRR 0510 0801 2542
286, objavlja
Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2010
Zap.
št.
I.
1
2
3
4
5

6
II.

III.
IV.

Postavka

Znesek v EUR

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

827.174,28
691.098,87
204.584,57
156.830,77

–
196,20
1.879.884,69

702.191,25
1.434.740,69
2.136.931,94
569.417,30
–257.047,25

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2010
Zap.
št.
I.
1
2
3
4
5
II.
1
2
3
4
5

Znesek
v EUR

Postavka
Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Obveznosti
do dobaviteljev
Dolgoročne obveznosti iz
financiranja
Kratkoročne obveznosti iz
financiranja
Druge obveznosti
do virov sredstev
Presežek prihodkov nad odhodki
Skupaj viri sredstev

2.286.424,13
8.420,73
2.339,28
98.769,58
3.428,89
2.399.382,61

485.562,27
945.000,00
655.899,98
550,31
312.370,05
2.399.382,61

Slovenska demokratska stranka
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2011-3
Ob-2351/11
V evidenco sindikatov pri Upravni enoti
Kranj, kjer je pod zaporedno št. 17, vpisan
sindikat z imenom Sindikat ISKRAEMECO
s sedežem in naslovom: Savska loka 4,
Kranj, in zakonitim zastopnikom Jožetom
Petkom, se vpiše:
– Sprememba imena sindikata: Sindikat
SKEI – Podružnica ISKRAEMECO
– Sprememba statuta sindikata.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2539/11
Skladno z določbami drugega odstavka 495. člena ZGD-1 poslovodstvo družbe New Yorker d.o.o., Verovškova ulica 55,
1000 Ljubljana, z matično številko 1507052
(v nadaljevanju: New Yorker d.o.o.) objavlja Zapisnik skupščine družbe z dne 31. 3.
2011, na katerem je bil sprejet sklep o izplačilu naknadnih vplačil.
Na skupščini družbe New Yorker d.o.o.
s sedežem v Ljubljani, ki je vpisana v poslovni in sodni register pod vložno številko
061/13293100, so bili navzoči:
– New Yorker Retail International GmbH
(družbenica) s sedežem v Braunschweigu/Nemčiji, v trgovinskem registru občinskega sodišča Braunschweig registrirana
pod registrsko številko B 201683, zastopana z direktorjema dr. Florianom Kallom in
Holgerjem Meißnerjem.
I. Splošno
Družbenica sprejme sklep, da skupščina
družbe New Yorker d.o.o. zaseda brez izpolnjevanja vseh formalnosti in upoštevanja
rokov glede vabil.
Edina točka dnevnega reda je izplačilo
naknadnih vplačil.
Osnovni kapital družbe New Yorker
d.o.o. je s prisotnostjo družbenice v celoti
zastopan. Skupščina je s tem sklepčna.
II. Izplačilo naknadnih vplačil
Družbenica enoglasno sprejme sklep,
da se vplačana naknadna vplačila v skladu s sklepom z dne 18. 12. 2000 v višini
225.241,61 EUR (500.000,00 DM) sprostijo
in v celoti izplačajo na družbenico. Naknadna vplačila se izplačajo v obliki denarnih
sredstev.
Skladno s 495. členom ZGD-1 vplačana naknadna vplačila niso namenjena kritju
osnovnega kapitala ob izgubi. Izplačilo se
bo izvedlo po poteku roka 3 mesece od dne,
ko bo ta sklep o izplačilu objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skupščina je s tem zaključena.
New Yorker d.o.o.
Wilfried Horn
direktor
Ob-2587/11
RUMENI TAXI Vlasta Hojan s.p., Kebetova ulica 40, 1000 Ljubljana, vpisana
v poslovni register pri AJPES, pod zap.
št. vpisa: 316-02-V01-035930, matična številka 1705652000, davčna številka
SI50885910, v skladu s 75. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavljam,
da bom dne 30. 6. 2011 prenehala opravljati
dejavnost v organizacijski obliki kot samostojni podjetnik in se bom v skladu s 668. členom
ZGD-1 preoblikovala v družbo z omejeno
odgovornostjo, ki bo od 1. 7. 2011 dalje še
naprej opravljala enako dejavnost in prevzela
vse terjatve in obveznosti v smislu univerzalnega pravnega nasledstva.
RUMENI TAXI Vlasta Hojan s.p.
Ob-2609/11
1. Dne 11. 4. 2011 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen notarski zapis pogodbe o pripojitvi, opr.
št. SV 350/11 z dne 11. 4. 2011, sklenjen

med prevzemno družbo Lesnina finance Finančno svetovanje in druge poslovne storitve d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5236886000, in prevzeto
družbo Instalacije Grospuplje Družba za
projektiranje in izvajanje strojnih instalacij,
d.d., Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje,
matična št. 5066280000.
2. Na sedežu družbe Instalacije Grosuplje d.d. Grosuplje, Adamičeva cesta 51,
1290 Grosuplje, bo mesec dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o soglasju
k pripojitvi, vsak delovni dan, v času od 8. do
12. ure, delničarjem te družbe na vpogled
notarski zapis pogodbe o pripojitvi, opr. št.
SV 350/11 z dne 11. 4. 2011, in ostale listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1
(letna poročila družb, ki so udeležene pri
pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta; poročila poslovodstev družb, ki so udeležene
pri pripojitvi, o pripojitvi; poročilo nadzornega sveta družbe Instalacije Grosuplje d.d.
Grosuplje).
3. Družba Instalacije Grosuplje d.d.
Grosuplje bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis pogodbe
o pripojitvi in ostalih listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1.
Lesnina finance d.o.o.
Ob-2516/11
Na podlagi sklepa družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo Moda intima
proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o. z dne
10. 3. 2011, pod opr. št. SV 260/2011, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije po drugi alineji prvega odstavka 402. in
prvega odstavka 403. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom.
Okrožno sodišče v Krškem je, s sklepom
Srg 2011/11115 dne 28. 3. 2011, pri subjektu
vpisa Moda intima proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o., matična številka 1587188000,
vpisalo v sodni register začetek postopka redne prostovoljne likvidacije nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva
vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Moda
intima proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o
– v likvidaciji, Cesta Zore Perello - Godina 2,
6000 Koper – likvidacijski upravitelj.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Alenka Peterle

Sklici skupščin
Št. 55/2011
Ob-2496/11
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje

18. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 30. maja 2011,
ob 12. uri, v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Tina Juh in
Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar
Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, z mnenjem
revizorja, s pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in s potrditvijo letnega poročila
uprave in konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave in konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2010,
z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2010 ter s potrditvijo letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2010.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe GG Maribor d.d. na dan 31. 12. 2010 znaša
893.357,09 EUR.
b) Uporaba bilančnega dobička:
Del bilančnega dobička preteklih let
v znesku 354.687,50 EUR bruto se nameni
za izplačilo dividend. Preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo do 31. 10. 2011
delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani
v centralni register KDD.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe
Gozdnega gospodarstva Maribor d.d. za
dobo osemnajstih mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje, za nakup lastnih
delnic, katerih delež ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da določi najnižjo in najvišjo prodajno ceno
delnice.
5. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo,
ki bo opravila revizijo poslovanja delniške

Stran

918 /

Št.

28 / 15. 4. 2011

družbe GG Maribor d.d. v letu 2011 se imenuje revizijska družba Revidicom d.o.o. iz
Maribora.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri
dni pred sejo skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
tri delovne dni pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.,
Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor, tako da jo
ta sprejme najkasneje 3 delovne dni pred
sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom 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 tednu dni po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi ulici 15, 2000 Maribor, vsak delovnik,
od 11. do 14. ure, od dneva objave sklica
skupščine, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Št. 4/2011
Ob-2497/11
Uprava in nadzorni svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe delniške
družbe, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
v skladu z drugim odstavkom 295. člena
ZGD-1 objavljata vabilo na
17. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine,
ki bo dne 17. maja 2011, ob 12. uri, v veliki
konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe Trg republike 3, Ljubljana.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na istem
mestu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2010, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, o podelitvi razrešnice
članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov
organov vodenja in nadzora družbe
3. Imenovanje revizorja za leto 2011.
4. Podelitev pooblastila družbi za nakup
lastnih delnic.
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Predlogi sklepov:
1) Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju
članov delovnega predsedstva:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Stojan Zdolšek.
Za člana delovnega predsedstva se imenujeta Boris Peric in Matjaž Titan.
2) Obravnava letnega poročila za leto
2010, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, o podelitvi razrešnice
članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov
organov vodenja in nadzora družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička:
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe
za poslovno leto 2010 znaša 1.881.260,20
evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010
se uporabi za naslednje namene:
a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 465.400,00 evrov tako, da dividenda na
delnico znaša 895,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi v tridesetih dneh po datumu
skupščine osebam, ki so na dan skupščine
vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.415.860,20 evrov bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Sklep o podelitvi razrešnice:
Članoma uprave in članom nadzornega
sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2010.
3) Imenovanje revizorja za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2011:
Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2011, se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o.,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična
številka 1647105.
4) Podelitev pooblastila družbi za nakup
lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi
pooblastila družbi za nakup lastnih delnic:
Družba se pooblasti, da lahko kupi največ 52 lastnih delnic, in sicer za ceno, ki ne
sme biti nižja od 15.000,00 evrov za delnico
in ne višja od 25.000,00 evrov za delnico.
Pooblastilo velja 36 mesecev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda:
Gradivo k točki 2:
– letno poročilo (računovodski izkazi) za
poslovno leto 2010, ki ga je dne 28. 2. 2011
sestavila uprava družbe, in ki ga je potrdil
nadzorni svet,
– revizijsko poročilo revizijske družbe
Constantia Plus, svetovanje, d.o.o., Ljub
ljana z dne 11. 3. 2011,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2010.
Gradivo k točki 3:
– obrazložitev predloga za imenovanje
revizorja.
Gradivo k točki 4:
– obrazložitev predloga podelitve pooblastila družbi za nakup lastnih delnic.
Dostopnost gradiva
Gradivo bodo delničarji prejeli z vabilom za sklic skupščine. Od dneva objave

tega sklica pa so vse listine, ki predstavljajo
gradivo, v popolnem besedilu delničarjem
dostopne tudi v poslovnih prostorih družbe
na Tivolski cesti 48 v Ljubljani, vsak dan, od
9. do 12. ure pri Ivanki Hozjak.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu z drugim in tretjim odstavkom
297. člena ZGD-1 se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine
(presečni dan).
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča ali, če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Objava nasprotnega predloga
Če delničar v 7 dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi v pisni obliki razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog, ga bo družba objavila na
enak način kot sklic skupščine.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
KDD − Centralna klirinško depotna
družba d.d.
predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl
član uprave
Davor Pavić
predsednik nadzornega sveta
Boris Peric
Ob-2498/11
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg
izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje
18. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 20. maja 2011 ob 12. uri,
na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2010.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov:
Ugotovi se, da družba nima bilančnega
dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2010.
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Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2010.
Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Za delničarje Nike DUS,
d.d. štejejo osebe, v korist katerih so delnice sedem dni pred sejo vknjižene v delniški
knjigi družbe.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 5. 3. 2011 do 20. 5. 2011, med
9. in 11. uro.
Nika, DUS d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-2499/11
Uprava družbe Nika RIS, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje
17. redno skupščino delničarjev
ki bo v petek, 20. maja 2011, ob 12.30,
na sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini v sprejem naslednji
dnevni red in sklepe:
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2010.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2010 nima
bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2010.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2010.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so sedem dni pred skupščino vpisani
v delniško knjigo družbe. Delničarji Nike RIS
d.d. se skupščine lahko udeležijo tudi po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice, in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik, od 7. 3. 2011 do 20. 5. 2011, med
9. in 11. uro.
Nika RIS, d.d.
Polonca Šušterič, direktorica
Ob-2500/11
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07)
ter na podlagi 10. člena Statuta Nika, Investiranje in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a,
8250 Brežice, uprava družbe sklicuje
20. redno sejo skupščine delničarjev
družbe,
ki bo v petek, 20. maja 2011, ob 13. uri,
na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov.
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2010.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2010 nima
bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2010.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2010.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog
sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2011.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev
1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20,
Ljubljana, vsak delavnik od 16. 2. 2011 do
20. 5. 2011 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na: www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike
investiranje in razvoj, d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno
pooblastijo. Delničarji oziroma pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri
dni pred sejo skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku
(20. 5. 2011 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30%
glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 3. 6.
2011 ob 13. uri.
Nika, Investiranje in razvoj, d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-2501/11
Na podlagi 11. in 16. člena Statuta družbe Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, in
Zakona o gospodarskih družbah uprava
sklicuje
21. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v torek, 17. 5. 2011, ob 9. uri, v konferenčni sobi družbe, Industrijska ulica 4,
Lendava, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in
dveh preštevalcev glasov).
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika skupščine se izvoli odvetnik
Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce
glasov pa osebi, ki ju predlaga uprava.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2010, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
za leto 2010 ter odločanje o bilančnem dobičku leta 2010 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu
2010.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša 70.694,91 EUR, in je
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sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2010 v višini 9.431,06 EUR
in prenesenega čistega dobička v višini
61.263,85 EUR, ostane v celoti nerazporejen.
2.2. Skupščina podeli upravi razrešnico
za poslovno leto 2010, s čimer potrdi in odobri njeno delo v tem letu.
2.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
razrešnico za poslovno leto 2010, s čimer se
potrdi in odobri njegovo delo v tem letu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
letnega poročila za leto 2011 se imenuje revizijska družba EBIT, revizija, računovodske
storitve in davčno svetovanje, d.o.o., Trg
mladosti 6, 3320 Velenje.
4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe se poveča za 1.713.657,33 EUR, iz sedanjih
2.209.768,82 EUR na 3.923.426,15 EUR.
Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem kapitalskih rezerv, ki so izkazane
v revidirani bilanci stanja po stanju na dan
31. 12. 2010, in sicer:
– iz kapitalskih rezerv iz 5. točke prvega
odstavka 64. člena ZGD-1, ki jih predstavlja
znesek na podlagi zmanjšanja osnovnega
kapitala z umikom lastnih delnic, ki znaša
211.888,09 EUR in
– iz kapitalskih rezerv iz 6. točke prvega
odstavka 64. člena ZGD-1, ki jih predstavlja
znesek na podlagi odprave splošnega prevrednotevalnega popravka kapitala, ki znaša 1.501.769,24 EUR.
Družba izvede povečanje osnovnega kapitala brez izdaje novih delnic.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v priloženem besedilu.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skup
ščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:
nasprotni predlogi) ali predloge za volitve
članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljeva-
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nju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu družbe Varstroj
d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, so od
dneva sklica skupščine pa vse do vključno
dneva zasedanja skupščine, v času od 9. do
13. ure, dostopni in brezplačno na vpogled:
– ta sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predloge,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2010,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila,
– besedilo predlaganih sprememb statuta.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Varstroj d.d., Lendava
Uprava
Ob-2525/11
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta delniške družbe Elektrotehna interset Mednarodna trgovina, d.d., Mengeš, Trdinov trg
4 a, 1234 Mengeš, uprava družbe sklicuje
25. skupščino delničarjev
ki bo v ponedeljek, 16. 5. 2011 ob 13. uri,
v prostorih družbe Elektrotehna interset d.d.
v Mengšu, Trdinov trg 4a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Ksenija Ocvirk, za
preštevalca glasov pa se izvolita Aleksander Stančič in Hilda Prosenik. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar Jože Rožman iz
Domžal.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2010, seznanitev
skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2010, ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2010 iz katerega
izhaja, da je bila ugotovljena bilančna izguba v znesku 4.758,94 EUR ter s prejemki
članov organov vodenja in nadzora, ki so
jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2010 in jima podeljuje razrešnico.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem
družbe v tajništvu družbe na naslovu Mengeš, Trdinov trg 4 a, vsak delovni dan od
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dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, med 9. uro in 12. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda.
Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica, na naslov: Elektrotehna interset Mednarodna trgovina, d.d.,
Mengeš, Trdinov trg 4 a, 1234 Mengeš.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo
utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica, na naslov: Eletkrotehna interset
Mednarodna trgovina, d.d., Mengeš, Trdinov
trg 4 a, 1234 Mengeš, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih
družbah.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
rega in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniku,
ki so vpisani v delniški knjigi konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30, na istem mestu. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektrotehna interset
Mednarodna trgovina
Uprava
Ob-2527/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
15. skupščino
delniške družbe Lipa
Ajdovščina,Tovarne pohištva d.d.
– v likvidaciji, Lokarjev drevored 1,
Ajdovščina,
ki bo 17. maja 2011, s pričetkom ob
10. uri, v prostorih družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagani predsednik skupščine
in predlagana preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Odstop likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom likvidacijskega upravitelja.
3. Imenovanje likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: za likvidacijskega upravitelja se imenuje Tomaž Juvan, Ravenska
pot 83, 1291 Škofljica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja mandatnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pogoj za do udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine, pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Udeležence prosimo, da se eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine prijavijo
v sprejemnem prostoru skupščine, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v na sedežu
družbe, vsak delovni dan, od 9. od 12. ure,
od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Deset, d.o.o.
direktor
Milan Cerar
Ob-2528/11
Na podlagi 20. člena Statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v torek, 17. maja 2011, ob 13. uri,
v prostorih sejne sobe družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje Danico Dosedla, za preštevalca glasov
Brigito Venko in Jurak Marka; za notarska
opravila se potrdi izbran notar.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom uprave za leto 2010, mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovljeni bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2010, v skupnem znesku
1.308.298,35 €, ostane nerazporejen.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za revidiranje računovodskega poročila in pregleda poslovnega poročila za
leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
na predlog nadzornega sveta se imenuje
za revidiranje računovodskega poročila ter

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2011 revizijsko družbo Abeceda d.o.o.
iz Celja
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje 3 dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili pisno prijavo
za udeležbo ali jo s priporočeno pošto dostavili družbi. Prijava udeležbe delničarja je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
14. maja 2011.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najkasneje pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva
za glasovanje.
Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od
dneva objave skupščine na sedežu družbe,
vsak delovni dan, od 8. do 10. ure.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 20% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je
ob 14. uri. Skupščina bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d.
uprava
Roman Gregorn
Št. 0110534
Ob-2547/11
Na podlagi točke 7.0 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d., Upravni odbor družbe sklicuje
XIV. redno skupščino
delničarjev družbe CP Ptuj,
Zagrebška cesta 49/a, Ptuj,
ki bo v ponedeljek, dne 16. 5. 2011 ob
9. uri, na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Upravni odbor ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v se
stavi:
– Goran Kraljevič – za predsednika,
– preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in
Brigita Mesarič.
Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Za predsednika skupščine se skladno
s točko 7.12. Statuta družbe izvoli Tomaž
Alič, univ. dipl. prav..
2. Predstavitev letnega poročila in poročila Upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe se je seznanila z vsebino letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z poročilom
revizijske hiše Auditor o poslovanju CP Ptuj
v poslovnem letu 2010 ter poročilom UO

družbe za poslovno leto 2010, kar vse je
priloga tega sklepa.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2010 in
podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in
članom Upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Ugotovljen bilančni dobiček v višini
=1.762.172,47 € se razdeli:
a) =133.979,00 EUR bruto za dividende vsem delničarjem, vpisanih v KDD Ljub
ljana, ki imajo na dan skupščine glasovalno
pravico. Dividende se izplačajo v EUR do
01/08-2011.
b) Ostali bilančni dobiček v višini
1.628.193,47 EUR ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: skupščina imenuje družbo AUDITOR d.o.o. iz Ptuja za revizorja
družbe CP Ptuj za poslovno leto 2011.
5. Sprejem finančnega načrta za delo
UO v letu 2011.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in sprejela finančni načrt za delo UO
v letu 2011.
6. Določitev sejnin.
Predlog sklepa: skupščina določi sejnine
za člane Upravnega odbora ter predsednika
in podpredsednika družbe za leto 2011.
7. Pooblastilo Izvršnemu direktorju družbe za pridobitev lastnih delnic.
Po predlogu Upravnega odbora se sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: na predlog Upravnega
odbora ter v skladu z 240. členom ZGD
skupščina družbe CP Ptuj d.d. pooblašča
izvršnega direktorja družbe za nakup lastnih
delnic do višine 10% osnovnega kapitala
družbe, v nominalni vrednosti 56.314,09 €.
Najvišja nakupna cena delnice ne sme
presegati 2-kratnika knjigovodske vrednosti
delnice, najnižja prodajna cena delnice pa
ne sme biti manjša, kot je bila nakupna vrednost delnice družbe.
Skupščina pooblašča izvršnega direktorja družbe, da v soglasju z Upravnim
odborom družbe odproda ali umakne vse
pridobljene lastne delnice brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča izvršnega direktorja, da v soglasju z Upravnim odborom družbe pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
lahko izključi prednostno pravico obstoječim
delničarjem.
Skupščina pooblašča Upravni odbor
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno
prilagodi Statut tako, da se določbe Statuta
ujemajo z novimi dejstvi.
Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo v skladu z določili ZGD in Statuta
družbe. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne
sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu
ali Statutu predpisane rezerve.
Pooblastilo izvršnemu direktorju družbe
za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev
od datuma sprejema sklepa na skupščini
družbe.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki v skladu s Statutom družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, pod pogojem, da svojo udeležbo napo-
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ve na sedežu družbe najpozneje tri dni pred
dnevom zasedanjem skupščine (dan zasedanja skupščine se pri tem ne šteje). Delničar lahko napove udeležbo pisno, po pošti,
elektronski pošti ali faksu.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v pisarni Mesarič Brigite,
od 12. 4. 2011 do 13. 5. 2011 med 10. in
12. uro.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo Upravnemu
odboru v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Upravni odbor družbe CP Ptuj d.d.
Ob-2548/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Primorska d.d. in na podlagi zahteve, ki
jo je v skladu s tretjim odstavkom 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
dala Republika Slovenija, ki jo po zakonu
zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije in katere delež predstavlja 79,5% osnovnega kapitala
družbe, predsednik uprave sklicuje
15. redno sejo skupščine
Elektro Primorske
Podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.,
ki bo v torek, 17. maja 2011, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva
22, velika sejna soba (pritličje).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa delničarja Republike Slovenije:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Preštevalki glasov: Mojca Volarič, Boža
Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Andreja Cajhen.
2. Razrešitev treh članov nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepov delničarja Republike
Slovenije:
a) Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:
– Matevža Marca,
– Karola Petra Peršoljo,
– Uroša Saksido.
b) Skupščina družbe za obdobje do
27. 8. 2013, namesto Matevža Marca, Karola Petra Peršolje in Uroša Sakside, imenuje
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Darinko Virant,
– dr. Draga Ferfoljo,
– Ireno Urbanc.
Obrazložitev:
Uprava družbe Elektro Primorska d.d. je
prejela zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki ima 79,5% delež v osnovnem kapitalu družbe in ki jo na podlagi zakona zastopa
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb
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Republike Slovenije, za sklic skupščine
s predlaganim dnevnim redom in predlogi
sklepov, kot so navedeni v objavi sklica.
Republika Slovenija je zahtevo po sklicu
skupščine utemeljila z naslednjim:
Glede nato, da je Matevž Marc podal
ustno odstopno izjavo, ki jo je kasneje preklical, se na podlagi teh dejstev predlaga
njegov odpoklic. Republika Slovenija kot
nadomestno članico predlaga imenovanje
Darinke Virant.
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije je na podlagi pregleda ocene nadzornega sveta in glede na
poslovno okolje, razvojni cikel družbe, poslovni model, strategijo in želene cilje družbe predlaga spremembo obstoječe strukture
članov nadzornega sveta. Zato se dodatno predlaga odpoklic Karola Petra Peršolje
in Uroša Sakside ter imenovanje dr. Draga
Ferfolje in Irene Urbanc.
Vsi nadomestni člani so imenovani za
čas do izteka mandata prejšnjim članom in
so bili nominirani preko Akreditacijske komisije v zadevi strokovne presoje usposobljenosti za člane nadzornega sveta v družbi
Elektro Primorska d.d.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Erjavčeva
22, Nova Gorica, vsak delovnik, od 9. do
12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo sklic
skupščine z utemeljitvijo objavljen tudi na
spletni strani družbe: www.elektro-primorska.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
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
pošljejo na naslov: Elektro Primorska d.d.,
Erjavčeva 22, Nova Gorica.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Erjavčeva 22, Nova
Gorica.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
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.
Elektro Primorska d.d.
predsednik uprave
Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el.
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Ob-2562/11
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja
Statuta delniške družbe PRIMAT, tovarna
kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
XVII. sejo skupščine
delniške družbe PRIMAT, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo 16. 5. 2011, na sedežu družbe,
v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22,
Maribor, s pričetkom ob 15. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine – Andrej
Herzog in dve preštevalki glasov – Vera Senekovič in Darinka Kuzmič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za
leto 2010 in s poročilom Nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe
PRIMAT d.d. za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je skupščina sprejela
naslednje sklepe:
Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni dobiček 1,155.226,58 EUR in se uporabi kot
sledi:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini EUR 192.474,00, kar znaša EUR 2,00
bruto na delnico, pri čemer je vir za izplačilo
dividend nerazporejen dobiček iz leta 2007
in 2008.
Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Dividende se izplačajo do 31. 12.
2011.
2. Preostanek bilančnega dobička
v višini EUR 962.752,58 ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2011 imenuje revizijsko družbo Auditor
revizijska družba d.o.o. Ptuj.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na
skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo v tajništvo uprave družbe PRIMAT,
tovarna kovinske opreme, d.d., Industrijska

ulica 22, 2000 Maribor, tako, da jo prejme
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave
družbe, in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom 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.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22,
vsak delovnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
PRIMAT, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. oec.
Ob-2571/11
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana, uprava Nama d.d. Ljubljana, sklicuje
19. redno skupščino
delničarjev delniške družbe Nama
Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo v petek, 20. 5. 2011, na sedežu
družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljub
ljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi,
s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se: za predsedujočo skupščini se
izvoli Carmen Dobnik, za preštevalki glasov
Tatjana Kokalj in Milena Triller. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Nama d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2010.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša 1.208.986,48 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi
odločalo v naslednjih letih.
b) Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2010.
c.) Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2010.
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4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2011 se
imenuje revizijsko družbo Auditor Revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova ulica 4,
2250 Ptuj.
5. Sprememba statuta družbe Nama Trgovsko podjetje d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme predlagane spremembe:
a) Spremeni se prvi stavek 8. člena, tako
da se besedilo »od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih
delnic« nadomesti z besedilom »pred vpisom in vplačilom novih delnic«.
b) Spremeni se drugi odstavek 9. člena, tako da se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo »če ni s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala določeno drugače«.
c) V tretjem odstavku 12. člena se za besedilom »S povečanjem osnovnega kapitala
po tem členu se« doda beseda »lahko«.
d) V 19. členu se beseda »ZGD« nadomesti z besedo »zakon«.
e) Spremeni se 20. člen, ki po novem
glasi:
Uprava potrebuje soglasje nadzornega
sveta:
– k določitvi strategije družbe,
– k določitvi poslovnega in finančnega
načrta družbe,
– k določitvi politike upravljanja in
– k podelitvi prokure.
Nadzorni svet lahko določi, da se posamezne vrste poslov opravljajo le z njegovim
soglasjem.
f) V 21. členu se črta drugi stavek.
g) V prvem odstavku 24. člena se za
besedilom »lahko ponovno izvoljeni« doda
besedilo »za enako obdobje s tem, da število mandatov ni omejeno«.
Spremenita se četrti in peti odstavek
24. člena, ki po novem glasita:
Predsednik nadzornega sveta zastopa
družbo proti članu uprave.
Predsednik in namestnik sta vedno predstavnika delničarjev.
h) Spremeni se 27. člen, ki po novem
glasi:
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, med
katerimi mora biti predsednik nadzornega
sveta ali njegov namestnik, razen v primeru
sklica seje na podlagi zakonskega pooblastila za sklic seje s strani dveh članov nadzornega sveta, ko je nadzorni svet sklepčen,
če je na seji navzoča vsaj polovica članov.
i) Spremeni se drugi stavek 28. člena, ki
po novem glasi:
Odločitve v nadzornem svetu se sprejema z navadno večino oddanih glasov, razen
če zakon ali statut določa drugače.
j) V 30. členu se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »plačilo«.
k) V zadnji šesti alineji 31. člena se za
besedilom »potrjevanje letnega poročila«
doda beseda »in« ter doda nova sedma
alinea, ki glasi »druge pristojnosti določene
z zakonom ali statutom«.
l) V prvem odstavku 44. člena se za
stavkom »Družba oglaša v Uradnem listu,
lahko pa tudi v časopisu z visoko naklado
ali v drugih sredstvih javnega obveščanja.«
doda nov stavek, ki glasi:

Družba objavlja podatke ali sporočila, za
katere je določena dolžnost javne objave
na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d.,
preko sistema elektronskega obveščanja
Ljubljanske borze, d.d.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da je dne 1. 9. 2010 prenehal mandat članici nadzornega sveta Mirjani Koporčić Veljić ter, da se dne 25. 5.
2011 izteče mandat Urošu Ivancu.
b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Uroš Ivanc z mandatom od 26. 5. 2011
do 26. 5. 2015.
c) Za člana nadzornega sveta se imenuje
Milan Kneževič z mandatom od 20. 5. 2011
do 20. 5. 2015.
Pravica do obveščenosti in dostop do
gradiva za skupščino
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Informacije o pravicah delničarjev iz
prvega odstavka 289. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni
strani družbe, www.nama.si.
Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta ter drugo gradivo je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delovnik, od 10. do 12. ure,
v času od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine družbe Nama d.d. Ljub
ljana, se objavi vsaj 30 dni pred sejo skupščine v Uradnem listu RS, na spletnih straneh družbe www.nama.si in na spletnih
straneh Ljubljanske borze,d.d. (SEOnet).
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do dne 22. 4. 2011.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge
sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih
dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo
poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot
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imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, na presečni dan, to je dne
16. 5. 2011. Prijava se pošlje na naslov:
Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljub
ljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko
zastopan po pooblaščencu. Pooblaščenec delničarja mora podpisano pooblastilo predložiti družbi najkasneje do začetka
zasedanja skupščine. Pisno pooblastilo je
lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim
digitalnim potrdilom, na elektronski naslov
družbe info@nama.si.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino 30 minut pred pričetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in
prevzema glasovnic.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Družba ima na dan 15. 4. 2011 izdanih
skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic,
od tega je imetnica 68 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica
en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi
zakona nimajo glasovalne pravice. Število
vseh glasovnih pravic na dan 15. 4. 2011
je 953.727.
Nama d.d. Ljubljana
direktorica
Mira Koporčić Veljić

Razširitve dnevnih redov
Ob-2550/11
Uprava družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica sporoča, da je v zvezi s sklicem skupščine družbe za dan 3. 5.
2011, ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi
Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12, dne
8. 4. 2011 prejela predlog delničarja Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica, za razširitev dnevnega reda
skupščine, zato razširja dnevni z novima
točkama 4. in 5., ki se glasita:
4. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe:
Andrej Miška, stanujoč Gradnikove brigade 27, Nova Gorica, se z dnem 3. 5. 2011
odpokliče kot član nadzornega sveta družbe
HIT d.d., Nova Gorica,
in
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe:
Marino Furlan, stanujoč Rožna dolina,
Pot na Pristavo 3, se izvoli za člana nadzornega sveta družbe HIT d.d., Nova Gorica in
nastopi mandat z dnem 3. 5. 2011.
Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel
štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta, Andreju Miški.
Od dneva objave dodatne točke dnevnega reda, ki jo predstavljata predloga sklepa
številka 4. in 5., bo na sedežu družbe Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak delovni dan,
med 10. do 12. uro, na vpogled tudi predlog
sklepa z obrazložitvijo.
HIT d.d. Nova Gorica
Uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 216/2011
Ob-2581/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 216/2011, z dne
5. 4. 2011, je bila nepremičnina, z ident.
št. 2175-1384-2, del stavbe s številko 2.E
– stanovanje št. 2, Delavska ulica 6, 4270
Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba
stoji na parc. št. 1225/2, k.o. Jesenice, last
zastavitelja Roberta Ertla, Delavska ulica 6,
Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, z dne 15. 3. 2011, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., matična številka:
5092221000, s sedežem v Kopru, Pristaniška 14, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 20.000,00 EUR s pripadki.
SV 766/2011
Ob-2582/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. SV-766/2011, z dne 6. 4. 2011,
je bila nepremičnina, ident. št. 1740-1553-6
– stanovanje št. 9, v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Frankopanska
ulica 23, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1235,
k.o. 1740 Spodnja Šiška, v lasti zastaviteljice Petre Gamberger Lončarič, Ljubljana,
Frankopanska ulica 23, na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja št. 14/02-466-366/94,
z dne 19. 10. 1994, sklenjene med Občino Ljubljana - Šiška kot prodajalcem, in
Petrom Gambergerjem, Frankopanska 23,
Ljubljana, kot kupcem, ter Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
I D 812/97, z dne 24. 12. 1997, zastavljeno
v korist upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring
43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 215.000,00 EUR
s pripadki.
SV 382/2011
Ob-2583/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša
iz Maribora, opr. št. SV 382/2011 z dne 6. 4.
2011, je stanovanje številka 53, v V. nadstropju večstanovanjskega bloka, številka
stavbe 2537, ki stoji na parceli številka 80/4,
katastrska občina Spodnje Radvanje, na naslovu Cesta proletarskih brigad 63, 2000
Maribor, in je last Metke Tomašić, EMŠO
0105968505366, stanujoče Greenwiška
cesta 10A, Maribor, do celote, na podlagi
darilne pogodbe v notarskem zapisu opr. št.
SV 270/2011 z dne 16. 3. 2011, prodajne pogodbe z dne 11. 6. 2004, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 2. 4. 2004, kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 3. 2004 in kupoprodajne pogodbe z dne 2. 12. 1993, zastavljeno
v korist Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
004, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 30.000,00 EUR s pp.
SV 260/11
Ob-2584/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 260/11, z dne 8. 4.
2011, je bila nepremičnina – stanovanje
številka 8, v izmeri 111,74 m2, v tretjem
nadstropju večstanovanjskega objekta, na

naslovu Maistrova ulica 13, 2000 Maribor,
zgrajenega na parceli številka 971/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 811,
katastrska občina Maribor - Grad; last dolžnikov – zastaviteljev Aleša Vajngerla in Aleksandre Godec, oba stanujoča Ulica heroja
Staneta 18, 2000 Maribor, vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 3. 2011, in sicer za zavarovanje
denarne terjatve upniice BKS Bank AG, St.
Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, do
dolžnikov – zastaviteljev Aleša Vajngerla in
Aleksandre Godec, v višini 130.000,00 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 8. 4. 2031, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na
temelju pogodbe o dolgoročnem hipotekarnem kreditu številka 53001974/11, pod I.
zgoraj navedenega notarskega zapisa.
SV 182/2011
Ob-2585/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik
iz Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št.
SV 182/2011, z dne 1. 4. 2011, in na podlagi
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
iste notarke opr. št. SV 199/2011, z dne
6. 4. 2011, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje s kabinetom, številka stanovanja 12, v izmeri 114,04 m2, ki se nahaja v 5.
nadstropju stanovanjske hiše, z identifikacijsko številko stavbe 877.ES, stoječe na
parcelni številki 934/2 katastrska občina
Maribor – Grad (po kupoprodajni pogodbi
z dne 7. 3. 1994 in kupoprodajni pogodbi
z dne 14. 3. 1997, tudi na parcelni številki
934, katastrska občina Maribor – Grad), stoječe na naslovu Maribor, Maistrova ulica 12,
skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih in
napravah, pri čemer stanovanje obsega
kuhinjo, izmere 11,06 m2, shrambo, izmere 1,28 m2, sobo, izmere 23,99 m2, sobo,
izmere 21,46 m2, sobo, izmere 21,53 m2,
kabinet, izmere 8,28 m2, predsobo, v izmeri
13,98 m2, WC, izmere 2,47 m2, kopalnico,
izmere 8,34 m2 in ložo, izmere 1,65 m2, navedena nepremičnina pa ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, do celote, last zastavitelja Kristijana Petka, EMŠO
1003971501106, stanujočega Maribor, Maistrova 12, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3. 1994, kupoprodajne pogodbe
z dne 14. 3. 1997 in uskladitvene pogodbe
številka 277-20/2011-02/09 z dne 5. 4. 2011,
zastavljena v zavarovanje izvršljive denarne
terjatve upnice Gorenjske banke d.d., Kranj,
Kranj, Bleiweisova cesta 1, matična številka 5103061, v znesku 3.067.000,00 EUR
skupaj z vsemi pripadki.
SV 227/11
Ob-2606/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 227/11; DK 4/11, z dne 8. 4. 2011, je
bila nepremičnina, stanovanje številka 1, v I.
nadstropju stavbe, na naslovu Partizanska
cesta 49, 2000 Maribor (ID stavbe 932),
zgrajene na parceli št. 1088/1 katastrska
občina Maribor-grad; last dolžnika – zastavitelja Narseja Horvat in zastaviteljev Tomi-

slava Horvat, Uroša Horvat in Zore Horvat,
vsakega do ¼; zastavljena v korist upnice
Raiffeisen banka d.d., s sedežem Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 106.000,00 EUR
s pripadki, ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 31. 5. 2036.
SV 271/2011
Ob-2607/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 271/2011, z dne 12. 4. 2011,
je bila zastavljena nepremičnina z ident.
št. 2175-1881-13, del stavbe s številko 13.E
– stanovanje št. 13, Ulica Gustla Štravsa 1,
4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska
stavba stoji na parc. št. 1337, parc. št. 1335
in parc. št. 1336, vse k.o. Jesenice, stanovanje pa še ni vpisano v zemljiško knjigo,
last zastaviteljice Sabine Osmićević na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4. 2011, vse
v korist osebe z imenom: UniCredit Banka
Slovenija d.d., matična številka: 5446546000,
s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 140, v zavarovanje denarne terjatve 88.000,00 EUR
s pripadki.
SV 146/11
Ob-2608/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 146/11,
z dne 12. 4. 2011, zastavitelj Slađan Fina,
rojen 26. 8. 1987, Maistrova ulica 10, 6250
Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini, dvosobnem stanovanju, št. 2, v pritličju s kletjo, v skupni neto
izmeri 75,98 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Ilirska Bistrica, Tavčarjeva ulica 11,
ležeči na parc. št. 1741, k.o. Ilirska Bistrica, št. ID 2525-2-7, letnik 1959, stanovanje
obsega dve sobi, kuhinjo, hodnik, kopalnico
z WC-jem in klet, ter pripadajoči delež na
skupnih delih večstanovanjske stavbe, številka stavbe 2, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
30.940,00EUR (kar predstavlja skupni znesek kredita), z rokom zapadlosti terjatve 30. 4.
2031 in s kreditno obrestno mero za kredit:
Euribor 365 3M povečan za obrestni pribitek
1.9 odstotnih točk letno, kreditna obrestna
mera je spremenljiva glede na spremembo
referenčne obrestne mere Euribor 365 3M,
obrestni pribitek k referenčni obrestni meri
je fiksen, ob sklenitvi kreditne pogodbe se
uporabi referenčna obrestna mera, veljavna
prvi dan v mesecu, v katerem je sklenjena
kreditna pogodba in znaša 1.248 %, kreditna
obrestna mera izračunana na dan sklenitve
pogodbe, znaša skupno 3.148 % letno in se
spreminja, efektivna obrestna mera (EOM)
na dan sklenitve kreditne pogodbe znaša:
3.33%; z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti
do dolžnika, vse podrobneje določeno v Pogodbi o kreditu in sporazumu o zavarovanju
denarne terjatve, vse zapisano v notarskem
zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske
Bistrice, dne 12. 4. 2011, opr. št. SV 146/11,
v korist upnice Banka Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, 6000 Koper-Capodistria, matična številka 5092221000.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 132896/2010
Os-2154/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2010, opr. št. VL 132896/2010,
je bil dne 21. 1. 2011 opravljen v korist
upnika Vodoma – filtri za vodo, d.o.o., Ljub
ljana, Svetovanje, trgovina, montaža in servis, Dunajska cesta 105, Ljubljana, rubež
nepremičnin last dolžnika Radivoja Rendič,
Lužiško-srbska ulica 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2011
VL 143165/2010-7
Os-2348/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 6. 2006, opr. št. In 806/2006, je
bil dne 4. 12. 2010 opravljen pristop k opr.
št. In 2006/00806, po sklepu o izvršbi z dne
15. 10. 2010 v izvršilni zadevi pod opr. št.
VL 143165/2010.
Rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer soba št. 114, v izmeri
19,22 m2, v I. nadstropju objekta Center
Lipa, na Celovški cesti 264 v Ljubljani, v korist upnice AA Lipa nepremičnine in storitve d.o.o., Celovška cesta 264, Ljubljana,
last dolžnika Janeza Erjavca, Celovška
cesta 264, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2011
VL 117439/2009
Os-2417/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča, opr. št. VL 117439/2009, z dne
27. 5. 2009 (ki je postal pravnomočen dne
12. 6. 2009) v zvezi s sklepom o nadaljevanju izvršbe na nepremičnini dolžnika, opr.
št. VL 117439/2009 z dne 23. 10. 2009 (ki
je postal pravnomočen dne 13. 7. 2010) je
bil dne 5. 11. 2009 opravljen v korist upnice
Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje številka 33, v izmeri 77,98 m2,
v IV. nadstropju, večstanovanjske hiše, na
naslovu Vojkova 87, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 975/2, k.o. Stožice, last dolžnika
Bovha Jože, Vojkova ulica 4, 3000 Celje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2011
In 1380/2010
Os-2206/11
V izvršilni zadevi upnikov: Jasne Korošec, Ul. Pariške komune 40c, Maribor, ki jo
zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulic 19, Maribor; Aleksandra Beljavski,
Ul. Pariške komune 40c, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Anice Hudin, Ul. Pariške
komune 40c, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Anite Okretič, Stantetova 32, Maribor,
ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marine Kokol,
Kopitarjeva 11, Maribor, ki jo zastopa odv.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Marije Petkovič, Ul. Pariške komune 40c, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;

Aleksandra Petković, Ul. Pariške komune
40c, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Filipović Iva s.p., Partizanska 17, Maribor,
ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžniku
Demis Gradbeništvo in storitve d.o.o., Ulica
Pariške komune 40c, Maribor, zaradi izterjave 398,40 EUR s pp, se na podlagi sklepa
o izvršbi, opr. št. In 1380/2010 z dne 10. 5.
2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, stanovanje št. 1, v izmeri
66.50 m2, ki se nahaja v I. nadstropju objekta, ki stoji na naslovu Ul. Pariške komune
40c Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2011
VL 86315/2010
Os-2323/11
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4,
2000 Maribor, je dne 14. 10. 2010 s pričetkom ob 9. uri v izvršilni zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, pod opr. št. VL
86315/2010, upnika Kommunio d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana, proti dolžniku Pišek Sebastijanu, Knafelčeva ulica 26, Maribor, zaradi izterjave 542,92 EUR s pripadki,
na naslovu Knafelčeva ulica 26, Maribor,
pri dolžniku, opravil rubež nepremičnine,
v k.o. 678, Spodnje Radvanje, številka stavbe 1251, številka dela stavbe 15. Trisobno stanovanje se nahaja v 3. nadstropju,
stanovanjskega bloka, na naslovu Knafelčeva ulica 26, Maribor, ki obsega skupaj
56,80 m2, dodatni prostor loža 2,80 m2 in
klet 3,60 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2011
In 295/2010
Os-2349/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert,
Šentrupert 124, zoper dolžnico Božico Rozman, Ul. Slavka Gruma 60, Novo mesto,
zaradi izterjave 226,39 EUR, s pp na podlagi sklepa, opr. št. In 295/2010, z dne 5. 1.
2011, po izvršitelju Janku Zorčiču dne 21. 2.
2011, zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 14,
v 3. nadstropju, večstanovanjske stavbe,
v Novem mestu, Ulica Slavka Gruma 60,
Novo mesto, v bruto in neto izmeri 65,70 m2,
last dolžnice Božice Rozman.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 3. 2011
In 296/2010
Os-2350/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, zoper dolžnico Božico
Rozman, Ul. Slavka Gruma 60, Novo mesto
zaradi izterjave 484,30 EUR, s pp na podlagi sklepa, opr. št. In 296/2010, z dne 5. 1.
2011, po izvršitelju Janku Zorčiču dne 21. 2.
2011, zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 14,
v 3. nadstropju, večstanovanjske stavbe,
v Novem mestu, Ulica Slavka Gruma 60,
Novo mesto, v bruto in neto izmeri 65,70 m2,
last dolžnice Božice Rozman.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 3. 2011

VL 183626/2009
Os-2374/11
Okrajno sodišče v Sevnici je v izvršilni
zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnika Silva
Simonič, Planinska cesta 29, Sevnica, ki ga
zastopa odvetnica Jana Mazi, Pražakova
10, Ljubljana, zaradi izterjave 332,53 EUR,
po izvršitelju Janku Zorčiču dne 14. 3. 2011,
zarubilo nepremičnino, to je stanovanje
št. 12, v IV. nadstropju, desno, večstanovanjske stavbe, na naslovu Planinska c. 29,
Sevnica, stavba št. 389. Objekt stoji na parc.
št. 72/6, k.o. Šmarje.
Stanovanje v skupni izmeri 49,72 m2, zajema hodnik, kuhinjo, sobo, kopalnico z WC,
ložo in klet.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 3. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Rz 20/2011
Os-2180/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Rojca, Jablanica 22, 6250 Ilirska Bistrica,
ki ga zastopa pooblaščenka notarka mag.
Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice, 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. 76.S, k.o. Jablanica, za katero je
verjetno izkazana lastninska pravica Jožefa
Rojca, rojen 20. 9. 1988, Jablanica 15, 6250
Ilirska Bistrica, do celote.
Poziva se vse imetnike pravic na navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o lastninski pravici navedene osebe na
parc. št. 76.S, k.o. Jablanica, oziroma obstoj
pogojev, da navedena zemljiška parcela ni
vpisana v zemljiški knjigi in vpisa te zemljiške parcele ni mogoče opraviti po splošnih
pravilih zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 18. 3. 2011
Dn 1595/2011
Os-2370/11
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oklic
o začetku postopka.
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc.
št. 3741, k.o. Dobindol.
Vsebina listin, katere vzpostavitev se
zahteva je:
a) prodajna pogodba, na podlagi katere
je Joseph Zhezhelizh (Jože Čečelič), rojen
dne 26. 1. 1844 in umrl dne 19. 1. 1929,
kot prodajalec, Heleni Radalič, rojeni Povše,
rojeni leta 1888 im umrli dne 18. 3. 1966,
kot kupovalki, prodal nepremičnino, parc.
št. 3741, pašnik, v izmeri 1158 m2, vpisano
pri vložku št. 707, k.o Dobindol,
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b) darilna pogodba, na podlagi katere je
Helena Radalič, rojena Povše, rojena leta
1888 in umrla dne 18. 3. 1966, kot darovalka, Stanka (Stanislavu) Povšetu, rojenemu
3. 2. 1920, Uršna sela 53, p. Uršna Sela, kot
obdarjencu, podarila nepremičnino, parc.
št. 3741, pašnik, v izmeri 1158 m2, vpisano
pri vložku št. 707, k.o. Dobindol,
c) darilna pogodba, na podlagi katere je
Stanko (Stanislav) Povše, rojen 3. 2. 1920,
kot darovalec, sinu Stanku Povšetu, rojenemu 13. 8. 1941, Uršna sela 50a (sedaj
Ljuben 45), p. Uršna sela, kot obdarjencu,
podaril nepremičnino, parc. št. 3741, pašnik,
v izmeri 1158 m2, vpisano pri vložku št 707,
k.o. Dobindol,
d) prodajna pogodba, na podlagi katere
je Stanko Povše, rojen 13. 8. 1941, Uršna
sela 50a, (sedaj Ljuben 50a), p. Uršna sela,
kot prodajalcem, Ferdu Zupančiču, rojenemu dne 26. 1. 1932, in Milki Zupančič, rojeni
dne 21. 10. 1936, oba Hruševska cesta 64a,
Ljubljana, kot kupcema, prodal nepremičnino, parc. št. 3741, pašnik, v izmeri 1168 m2,
vpisano pri vložku št. 707, k.o. Dobindol,
e) prodajna pogodba, na podlagi katere
sta Ferdo Zupančič, rojen dne 26. 1. 1932, in
Milka Zupančič, rojena dne 21. 10. 1936, oba
Hruševska cesta 63a, Ljubljana, kot prodajalca, Andreji Smodiš, EMŠO: 1106977505085,
Ulica Slavka Gruma 100, 8000 Novo mesto,
kot kupovalki, prodala nepremičnino, parc.
št. 3741, pašnik, v izmeri 1158 m2, vpisano
pri vložku št. 707, k.o. Dobindol.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjeni nepremičnini: Smodiš Andreja, Ulica Slavka Gruma 100, 8000 Novo mesto,
EMŠO 1106977505085.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 31. 3. 2011
Dn 410/2011
Os-2177/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 8. 3. 2011, Dn 410/2011,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10. 1996, sklenjene med
Jurmes d.d., Šentjur, Ulica Leona Dobrotinška 15, Šentjur, in Študentski servis p.o.,
Maribor, Gregorčičeva 23, Maribor, ki se nanaša na nepremičnino – št. ID 9, nestanovanjski prostor, št. 1115-1050-9, v pritličju,
v izmeri 17,21 m2, v stavbi z naslovom Stari
trg 15, Slovenske Konjice, št. ID 1115-1050,
na parc. št. 175/8, vpisano pri vl. št. 2245/10,
k.o. Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mescu 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 Slovenskih Konjicah
dne 2. 12. 2010
Dn 142/2011
Os-2178/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 8. 3. 2011, Dn 142/2011,
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začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10. 2000, sklenjene med
Unior d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, in Območno obrtno zbornico Krško, Cesta Krških
žrtev 67, Krško, ki se nanaša na nepremičnino – iden. št. 4 – stanovanjski prostor,
št. 1091-527-4, v 2. etaži, v izmeri 24,00 m2,
v stavbi z naslovom Rogla 59/b, Zreče, iden.
št. 1091-527, na parc. št. 1095/85, vpisano
pri vl. št. 458/4, k.o. Hudinja.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mescu 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 Slovenskih Konjicah
dne 18. 3. 2011
Dn 46/2011
Os-2179/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepm z dne 8. 3. 2011, Dn 46/2011, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne
4. 1. 2001, sklenjene med Unior d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, in Askont d.o.o., Ptuj,
Špindlerjeva 25, Ptuj, ki se nanaša na nepremičnino –. št. ID 5 – stanovanjski prostor
št. 1091-527-5, v 3. etaži, v izmeri 21,00 m2,
v stavbi z naslovom Rogla 59/b, Zreče, št.
ID 1091-527, na parc. št. 1095/85, vpisano
pri vl. št. 458/5, k.o. Hudinja.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mescu 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 Slovenskih Konjicah
dne 18. 3. 2011
Dn 417/2011
Os-2514/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Neje Šturm, Samostanska ul. 5, Kamnik, ki
jo zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, vknjižbo lastninske pravice nepremičnine – stanovanja,
z ident. št. 8.E, na naslovu Samostanska
ul. 5, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2797/8,
k.o. Kamnik, izdalo sklep št. Dn 417/2011
z dne 24. 3. 2011, za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe, z dne 15. 1. 1985,
sklenjene med Delovno organizacijo za gojitev divjadi Kozorog Kamnik, Pot na Poljane
1, Kamnik, kot prodajalcem, in Kemperl Katarino, Šlandrova 5, Kamnik, zastopana po
skrbnici za poseben primer Jožefini Smonkar, Tržaška 51a, Ljubljana, kot kupovalki, za dvosobno stanovanje s kabinetom,
št. 37, v I. nadstropju stanovanjskega bloka
v Kamniku, Šlandrova ul. 5, v skupni izmeri
65,90 m2, s pripadajočo shrambo v kletnem
prostoru in zaprt parkirni prostor, v izmeri
20,06 m2, oboje na parc. št. 104/1, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku 2,3000.100,00
din;
– prodajne pogodbe, z dne 6. 10. 1988,
sklenjene med Kemperl Katarino, Šlandrova 5, Kamnik, kot prodajalko, in Boc Bo-

štjanom ter Boc Urško rojeno Thaler, oba
Jezerska 10, Ljubljana, kot kupcema, za
dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 37,
v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Kamniku, Šlandrova ulica 5, v skupni izmeri
65,90 m2, s pripadajočo shrambo v kletnem
prostoru, na parceli št. 104/1, k.o. Kamnik,
za kupnino v znesku 73.218.760 din;
– kupoprodajno pogodbo, z dne 9. 11.
1994, sklenjeno med Boc Boštjanom in Boc
Thaler Urško, oba Samostanska ul. 5 (prej
Šlandrova ul. 5), Kamnik, kot kupcema, in
Ječnik Zdravkom in Ječnik Vesno, oba Groharjeva ul. 12, Kamnik, kot kupcema, za
dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 37,
v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Kamniku, Samostanska ul. 5 (prej Šlandrova
ul. 5), v skupni izmeri 65,90 m2 s pripadajočo shrambo v kletnem prostoru, na parceli
št. 104/1, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku
6.400.000 SIT;
– listine – prodajne pogodbe, z dne 16. 7.
1962, katera je bila sklenjena med prodajalcem Komunalno banko Kamnik in kupcem
Delovno organizacijo za gojitev divjadi Kozorog Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Neje Šturm, Samostanska ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Neje Šturm, Samostanska ul. 5, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 5. 4. 2011
Dn 379/2011
Os-2576/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bistre Ivanove, Ulica Matije Blejca 4, Kamnik, ki ju zastopa odvetnica Judita Učakar
Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice nepremičnine – stanovanja, z ident. št. 56.E, in ident.
št. 62.E, na naslovu Matije Blejca 4, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1429/56 in podvl. št. 1429/62, oba k.o. Podgorje, izdalo
sklep št. Dn 379/2011 z dne 24. 3. 2011, za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 224/78, z dne 10. 10. 1978
sklenjene med SGP Graditelj p.o., Maistrova
7, Kamnik, kot prodajalcem in Trdina Vinkom in Trdina Faniko, oba Krakovska 28,
Domžale, kot kupcema, za enosobno stanovanje z oznako 2/IV. nadstropje (južno
stopnišče) blok B-40 Bakovnik jug, parc.
št. 1238, 1239, 1240/1, k.o. Podgorje, in
obsega predprostor 3,20 m2, kopalnico,
WC 4,40 m2, kuhinjo, jedilni kot 12,90 m2,
spalnico 15,20 m2 balkon 1,07 m2 in klet
1,40 m2, v skupni izmeri 38,17 m2, za kupnino 341.824 din;
– pogodbe o prodaji nepremičnine sklenjene med Trdina Vinkom in Trdina Frančiško iz Kamnika, Matije Blejca 4, kot prodajalcema, in Muhič Ireno, Ceneta Štuparja
130/a, kot kupovalko, za enosobno stanovanje 2/IV. nadstropje, južno stopnišče, v stanovanjskem bloku B-4, Bakovnik, Kamnik,
Matija Blejca 4, ki obsega predprostor, kopalnico z WC, kuhinjo, spalnico, balkon in
klet, vse na skupni površini 38,17 m2, za
kupnino v znesku 4.000.000 din.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Bistre Ivanove, Ulica Matije Blejca 4, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Bistre Ivanove, Ulica Matije Blejca 4, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 4. 2011
Dn 3074/2010
Os-2577/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janine Perko, Ulica Matije Blejca 12, Kamnik,
zaradi vknjižbe lastninske pravice nepremičnine – stanovanja z ident. št. 60.E, na naslovu Matije Blejca 12, Kamnik, izdalo sklep
opr. št. Dn 3074/2010, z dne 28. 3. 2011 za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 239/78 z dne 25. 5.
1978 sklenjene med SGP Graditelj, p.p.,
Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem, in
Butul Ivanom, Pohorskega bataljona 87,
Ljubljana, kot kupcem, za K-1 kletno dvoinpolsobno stanovanje – južno stopnišče,
stanovanjskega bloka B-3, Bakovnik jug,
parc. št. 1238, 1239, 1240/1, k.o. Podgorje,
ki obsega predprostor 3,10 m2, predsobo
6,50 m2, kopalnico, WC 4,30 m2, kuhinjo,
jed. kot 10,40 m2, dnevno sobo 15,50 m2,
kabinet 7,60 m2, spalnico 12,30 m2 in klet
2,10 m2, skupaj 61,80 m2, za kupnino v znesku 430.245 din;
– menjalne pogodbe z dne 2. 8. 1983
sklenjene med Lemut Alojzom, Bernekarjeva 39, sedaj Pohlinova 3, Ljubljana in Lemut
Frančiško rojen Gorenjc, Bernekarjeva 39,
sedaj Pohlinova 3, Ljubljana, oba zastopana po pooblaščenki Hrdlička Marjetici, Cankarjeva 45, Kamnik in Butul Ivanom, Ulica
Matije Blejca 12, Kamnik, za hišo z gospodarskim poslopjem in vrtom ter dvoriščem
v Ljubljani, Pohlinova 3, parc. št. 362/1 in
361, vl. št. 297, k.o. Udmat in dvoinpolsobno stanovanje v kleti hiše v Kamniku, Matije
Blejca 12, za vrednost predmeta pogodbe
v znesku 50.000 din;
– izročilne pogodbe z dne 27. 9. 1984
sklenjene med Lemut Alojzom in Lemut
Fani (Frančiško), oba Matije Blejca 12, Kamnik, kot izročevalcema in Hrdlička Marjeto,
Cankarjeva 45, Kamnik, kot prevzemnico
za K-1 kletno stanovanje – južno stopnišče
v stanovanjskem bloku B-3 Bakovnik, stoječem na parc. št. 1238, 1240 in 1240/1, k.o.
Podgorje, ki obsega dve sobi s pritiklinami s površino skupaj 61,80 m2, v vrednosti
600.000 din.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Janine Perko, Ulica Matije Blejca 12, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Janine Perko, Ulica matije Blejca 12, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 4. 2011

Dn 64/2011
Os-2515/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Emila Kozlovič, Kampel 106, Koper,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbi lastninske pravice, dne
31. 3. 2011 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 6. 12. 1991, št. 51-162/91-12/70K,
sklenjene med Republiko Slovenijo, RTV
Slovenija – javnim zavodom, Kolodvorska 10, Ljubljana, kot prodajalcem, in Fulivo
Kodarin, Ulica Vena Pilona 12, kot kupovalko, za nepremičnino, enosobno stanovanje
št. 33, v VII. nadstropju stavbe na naslovu
Vena Pilona 12, Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe
2606-03982-033, k.o. Semedela, z označbo
33.E, last SGP Koper d.d., Obrtniška ulica 5,
Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa o vzpostavitvi zgoraj navedene
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 26. 8. 1996, ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 3. 12. 2010, št. 51/10, v korist imetnika
Emila Kozlovič, Kampel 106, 6000 Koper,
EMŠO 2905955500377, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z identifikacijsko oznako posameznega dela
stavbe 2606-03982-033, vpisani v podvložku št. 3538/33, k.o. Semedela, z označbo 33.E, last SGP Koper d.d. Obrtniška
ulica 5, Koper, do celote, se poziva, da
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 3. 2011
N 91/2009
Os-2575/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7.
1992, sklenjene med Iskro – Stikala d.o.o.,
Savska cesta 14, Kranj, kot prodajalcem,
in Ljubinko Dašić, Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, kot kupcem,
– darilne pogodbe z dne 26. 8. 1992,
sklenjene med Ljubinko Dašić, Ulica Tuga
Vidmarja 10, Kranj, kot darovalko, in Draganom Dašićem, Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, kot obdarjencem,
– notarskega zapisa sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 110/2000 z dne 3. 2. 2000,
sklenjenega med Olgo Bobič, Ulica Tuga
Vidmarja 10, Kranj, in Dušanom Bobičem,
Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj,
vse za stanovanje št. 38, v 8. etaži, s kletjo v 1. etaži večstanovanjske stavbe Ulica
Tuga Vidmarja 10, Kranj, v izmeri 72,43 m2,
označenem z ident. št. 38.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Dušana Bobiča, rojen 12. 6. 1961,
Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
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nost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 4. 2011
Dn 6459/2011
Os-2503/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Miroslave Šketa, Tržaška cesta 55, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, ident št. 114.E, v podl.
št. 4766/29, k.o. Vič, dne 7. 3. 2011, pod opr.
št. Dn 6459/2011, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe, št. 136/68,
z dne 6. 6. 1968, sklenjene med GP Tehnograd, Tržaška c. 68/a, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Tišljarec Miro in Šketa Edvardom, Kotnikova 16, Ljubljana (kot kupca),
za nepremičnino, ident. št. 114.E, v podvl.
št. 5766/29, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2011
Dn 24583/2010
Os-2504/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rosine Dolenc, Partizanska 12, Žiri, o vknjižbi
lastninske pravice in vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 10/10, v X. nadstropju, zdaj z ident.
št. 174.E, vpisani v podvl. št. 2876/148,
k.o. Dravlje, dne 16. 3. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7.
1993, sklenjene med Mijom Čurkovičem,
Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, kot prodajalcem in Alešem Perovškom, Ulica Ane Ziherl
6, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 10/10, v X. nadstropju, zdaj z ident. št. 174.E, vpisani v podvl.
št. 2876/148, k.o. Dravlje,
– družbene pogodbe št. 02, z dne 23. 5.
1994, s poročilom o stvarnih vložkih z dne
30. 5. 1994, sklenjene med Alešem Perovškom, Ulica Ane Ziherl 6, Ljubljana, in Igorjem Povšetom, Celovška 181, Ljubljana, in
sicer za nepremičnino, stanovanje št. 10/10,
v X. nadstropju zdaj z ident. št. 174.E, vpisani v podvl. št. 2876/148, k.o. Dravlje.
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 1. 4. 2011
Dn 5668/2011
Os-2505/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Anice Hrovat, Kržičeva ulica 8, Ljubljana,
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zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, 7.E, vpisani v vl. št. 2724/7,
k.o. Bežigrad, dne 15. 3. 2011, pod opr. št.
Dn 5668/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 01-21/91, z dne 5. 2. 1992, sklenjene
med Onkološkim inštitutom po pooblastilu IS
RS, kot prodajalcem, ter Vero Podgorščak,
Kržičeva ulica 8, kot kupovalko, katere predmet je nepremičnina, stanovanje št. 7, v III.
nadstropju, s kletjo, sedaj 7.E, Kržičeva 8,
Ljubljana, vpisano v vl. št. 2724/7, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2011
Dn 992/2010
Os-2506/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 90, v kleti, na
naslovu Ulica bratov Učakar 112–114, Ljub
ljana, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl.
št. 4146/75, k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 2.
2011, pod opr. št. Dn 992/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
6. 5. 1993, sklenjene med Hedoni, Integralni
marketing d.o.o., Izlake (kot kupcem) ter
Jožefo in Dobranom Klajder Marinkov, Ul.
bratov Učakar 11, Ljubljana (kot prodajalcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 48.E, vpisano v podvl. št. 4146/75, k.o.
Zgornja Šiška,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
z dne 6. 5. 1993, sklenjenega dne 17. 5.
1993, med Hedoni, Integralni marketing
d.o.o., Izlake (kot kupcem) ter Jožefo in Dobranom Klajder Marinkov, Ul. bratov Učakar
11, Ljubljana (kot prodajalcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 48.E, vpisano
v podvl. št. 4146/75, 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 30. 3. 2011
Dn 7632/2011
Os-2507/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Amalije Koderman, Dunajska cesta 425,
Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna
Dušan Golovrški, Miklošičeva 18, p.p. 1657,
Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, 10.E, vpisani v vl.
št. 2906/11, k.o. Stožice, dne 24. 3. 2011,
pod opr. št. Dn 7632/2011, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
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knjižne listine, prodajne pogodbe št. BO
2/4-128/88, z dne 19. 12. 1988 in aneksa
k navedeni pogodbi z dne 24. 1. 1989, sklenjenih med SGP „SCT“ n. sol.o. Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1, kot prodajalcem, ter Petrom Tevžem
in Slavo Šuštaršič-Tevž, kot kupcema,
– pogodbe o prodaji z dne 16. 11. 1990,
sklenjene med Petrom Tevžem in Slavo Šuštaršič-Tevž, kot prodajalcema, ter Slavkom
Mlakarjem kot kupcem, katerih predmet je
prodaja oziroma nakup nepremičnine, dvosobnega stanovanja št. C-9, v III. nadstropju
objekta S-1, v stanovanjski soseski BO 2/4
– Smelt, sedaj Palmejeva ulica 8, Ljubljana,
površine 58,27 m2, s pripadajočo shrambo, sedaj z ident. št. 10.E, vpisano v vl.
št. 2906/11, k.o. Stožice.
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 4. 4. 2011
Dn 5502/2011
Os-2508/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica mag. Janja Žejn, Pražakova ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 119.E, vpisani v vl. št. 3844/47, k.o. Vič,
dne 22. 3. 2011, pod opr. št. Dn 5502/2011,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na
nepremičnini, z dne 10. 3. 1994, sklenjene
med D.p. DELO – Tisk časopisov in revij,
p.o., Dunajska 5, Ljubljana, kot prodajalcem, in Stanovanjskim skladom ljubljanskih
občin, Ljubljana, Frankopanska 5, kot kupcem, za nepremičnino, del stavbe št. 19, v 3.
nadstropju, na naslovu Viška 53, Ljubljana,
z ident. št. 119.E, vpisano v vl. št. 3844/47,
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2011
Dn 5883/2011
Os-2509/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lebič
Zorana, Beblerjev trg 11, Ljubljana, ki ga zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, 213.E, vpisani
v vl. št. 1412/42, k.o. Ajdovščina, dne 15. 3.
2011, pod opr. št. Dn 5883/2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja, z dne 24. 12. 1991,
sklenjene med Mercator – Mednarodna tr-

govina, d.d., Ljubljana, Titova 137, kot prodajalcem, ter Darjo Kresnik, Titova c. 25B,
Ljubljana, kot kupovalko, katere predmet je
nepremičnina, stanovanje št. 34, v 3. nadstropju, površine 66,40 m2, v stanovanjski
stavbi na parc. št. 41/12, k.o. Ajdovščina,
sedaj 213.E, Slovenska cesta 55b, Ljub
ljana, vpisano v vl. št. 1412/42, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v 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 4. 4. 2011
Dn 15063/2009
Os-2510/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
notarke Nade Kumar, Slovenska 56, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbe pridobitve hipoteke in
zaznambe neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, dne 27. 1. 2011, pod opr.
št. Dn 15063/2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji
stanovanja, št. 134/91, z dne 27. 12. 1991,
sklenjene med PO Iskra elektrozveze, Ljub
ljana, Stegne 11, kot prodajalcem, in Ljubo
Glamočanin, rojeno 9. 11. 1955, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje
št. 67 – garsonjera, v VIII. nadstropju, na
severovzhodni strani, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, z ident. št. 67.E, podvl.
št. 3459/67, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v 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 4. 4. 2011
Dn 2515/2011
Os-2511/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoiknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Borisa Šnuderla,
Valvasorjeva ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Marjana Šnuderl iz Ljubljane,
o vknjižbi lastninske pravice in vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garaži, št. 21, zdaj št. 19, z ident. št. 145.E,
vpisani v podvl. št. 183/145, k.o. Gradišče I,
dne 21. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe, z dne 13. 7. 1967, sklenjene med GP »Tehnika«, Ljubljana, Vošnjakov
6, kot prodajalcem, in Borisom Šnuderlom,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo št. 21, zdaj št. 19, z ident.
št. 145.E, vpisani v podvl. št. 183/145, k.o.
Gradišče I.
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
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2011
Dn 34648/2010
Os-2572/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Juvan, Spodnje Pirniče 28 E, Medvode, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, 18.E, vpisani v vl.
št. 3749/18, k.o. Bežigrad, dne 21. 3. 2011
pod opr. št. Dn 34648/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 365/93, z dne 15. 1. 1993, sklenjene
med Radio glas Ljubljane, Ljubljana, Kopitarjeva 2, kot prodajalcem, ter Majdo Juvan,
Ljubljana, Štihova 3, kot kupcem, za del nepremičnine, 40/100 stanovanja št. 18, v IV.
nadstropju stanovanjske hiše, soseska Zupančičeva jama, kare IV, objekt 7, Štihova 3,
Ljubljana, v skupni izmeri 102,44 m2, ki ima
sedaj ident. št. 18.E, del stavbe št. 18 v 1.
in 2. mansardi, Štihova 3, Ljubljana, vpisan
v vl. št. 3749/18, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2011
Dn 4924/2011
Os-2573/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koršič Marjana, Soča 92, Soča, ki ga zastopa
odvetniška pisarna Goran Kanalec, Štefanova ulica 5/V, p.p. 542, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
ident št. 616.E, v podl. št. 3055/423, k.o.
Stožice, dne 23. 3. 2011, pod opr. št.
Dn 4924/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji garaže z dne
9. 6. 1980, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje (kot prodajalcem)
in Pretnar Matjažem, Bratovševa ploščad
26, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ident št. 616.E, v podvl. št. 3055/423,
k.o. Stožice.
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 31. 3. 2011
Dn 6633/2011
Os-2574/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Čok Koler Zorane, Linhartova 7, Ljubljana,
ki jo zastopa mag. Janja Žejn, odvetnica
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,

za nepremičnino, ident št. 97.E, v podvl.
št. 361/97, k.o. Šentpeter, dne 22. 3. 2011,
pod opr. št. Dn 6633/2011, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med SGP Pionir Novo
mesto (kot prodajalcem) in Remškar Tatjano (kot kupovalka), za nepremičnino, ident
št. 97.E, v podl. št. 361/97, k.o. Šentpeter,
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Remškar Tatjano (kot
prodajalka) in Koler Ivom, Potrčeva 4, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ident.
št. 97.E, v podl. št. 361/97, k.o. Šentpeter.
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 31. 3. 2011
Dn 7729/2011
Os-2601/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Zdravka Pečarja, Poklukarjeva ulica 25,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaži, št. z oznako
G12, zdaj z ident. št. 882.E, vpisani v podvl. št. 4803/205, k.o. Vič, dne 4. 4. 2011
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 110/99-6, z dne 14. 6. 1999, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.,
Emonska c. 8, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Zdravkom Pečarjem, Poklukarjeva 25, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo, št. z oznako G12, zdaj z ident.
št. 882.E, vpisani v podvl. št. 4803/205, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2011
Dn 39493/2010
Os-2602/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenčice Rožaj Brvar, Brilejeva ulica 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 20.E, vpisani v vl.
št. 3036/27, k.o. Dravlje, dne 24. 3. 2011
izdalo sklep pod opr. št. Dn 39493/2010,
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 90/90, z dne 26. 9. 1990, sklenjene med
Iskra Elektrooptika d.d., Ljubljana, Stegne 7,
kot prodajalcem, in Alenko Rožaj Brvar, Ljub
ljana, Brilejeva 2, Ljubljana, kot kupcem, ter
aneksa št. 1, h kupoprodajni pogodbi STAN
90/90 od 26. 9. 1990 z dne 28. 12. 1990 in
pobotne izjave v zvezi s kupoprodajno pogodbo št. 90/90 – aneks št. 2, z dne 23. 1.
1992, katerih vsebina je prodaja oziroma
nakup trisobnega stanovanja, št. 2/01, in
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pripadajoče kleti v skupni površini 75,48 m2,
v 2. nadstropju stanovanjskega bloka Ljub
ljana, Brilejeva 2, sedaj z ident. št. 20.E,
vpisano v vl. št. 3036/27, k.o. Dravlje.
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 7. 4. 2011
Dn 34439/2010
Os-2603/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Danice Lužar, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
17. 3. 2011, pod opr. št. Dn 34439/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 36-9/73-ZB, z dne 27. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41, in
kupcem Danico Lužar, Ljubljana, Beblerjev
trg 3, katere vsebina je prodaja oziroma
nakup nepremičnine, 3,5-sobnega stanovanja, v 9. nadstropju, označenega s št. 82,
v izmeri 93,53 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, sedaj 82.E, del stavbe, št. 82,
v 9. nadstropju, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vpisano v vl. št. 364/82, k.o. Nove Jarše.
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 7. 4. 2011
Dn 262/2010
Os-2604/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Julijane Knific, Ulica bratov Učakar 18, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanje, zdaj z ident.
št. 110.E, vpisani v podvl. št. 5199/30, ko.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 3. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja št. 70/91 z dne 13. 11.
1991, sklenjene med Nuklearno elektrarno
Krško, p.o. Vrbina 12, Krško, kot prodajalcem, in Miladinom Šišakovičem, Ul. bratov
Učakar 18, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident.
št. 110.E, vpisani v podvl. št. 5199/30, 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 8. 4. 2011
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Dn 1392/2011
Os-2605/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Herberta Končan, Kopitarjeva 8, Celje,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 13.E, vpisani v vl.
št. 4130/13, k.o. Vič, dne 4. 2. 2011, pod
opr. št. Dn 1392/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9.
1962, sklenjene s Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana Vič Rudnik, kot prodajalcem, in Antonom Prelesnikom, Tržaška 45,
Ljubljana, kot kupcem, katere vsebina je
prodaja oziroma nakup stanovanja št. 13,
v III. nadstropju, stavbe z naslovom Tržaška
cesta 45, Ljubljana, sedaj 13.E, vpisano v vl.
4130/13, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2011
Dn 8898/2010
Os-2512/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Jožefa Hozjana in Olge Hozjan, stanujočih
Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru,
za vknjižbo lastninske pravice v korist vsakega do 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 499/2, k.o. Doljnja Počehova,
pod opr. št. Dn 8898/2010, dne 24. 3. 2011
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, št. 25, z dne 25. 5. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Agrokombinat
Maribor p.o. Maribor, Partizanska cesta 6,
ki ga je zastopal direktor Boris Stoilkovič,
in kupcema Jožefom Hozjanom, rojenim
13. 11. 1933, in Olgo Hozjan, rojeno 12. 7.
1939, oba stanujoča Dolnja Počehova 23,
Pesnica pri Mariboru, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje v prvi etaži,
skupne stanovanjske površine s pritiklinami,
v izmeri 43,89 m², v stanovanjski hiši Dolnja
Počehova 23, zgrajeni na parc. št. 91, pripisani vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na
njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2011
Dn 16501/2010
Os-2513/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Gregorja Pratnekerja, stanujočega Frankolovska ulica 7, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2284/9, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 16501/2010, dne 25. 3. 2011 izdalo
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sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 5. 2. 1993, sklenjene med Terezijo Klopčič-Klepec, rojeno 19. 9. 1928, stanujočo v Mariboru, Frankolovska ulica 7,
kot prvopogodbeno stranko, in Zagoranski
Zvonkom, roj. 27. 9. 1953, stanujočim v Mariboru, Gosposvetska cesta 49, Maribor, in
Zagoranski Lojzko, rojeno 10. 4. 1965, stanujočo v Mariboru, Gosposvetska cesta 49,
kot drugopogodbenima strankama, s katero
so pogodbene stranke zamenjale nepremičnine tako, da je prvopogodbena stranka izročila v last drugopogodbenima strankama
svojo nepremičnino, stanovanje št. 9, v II.
nadstropju, večstanovanjske hiše v Mariboru, Frankolovska ulica 7; drugopogodbeni stranki pa izročili v last prvopogodbeni
stranki svojo nepremičnino, stanovanje št. 7,
v III. nadstropju, večstanovanjske hiše v Mariboru, Gosposvetska cesta 49, in v kateri
je prvopogodbena stranka dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na stanovanju
št. 9, v II. nadstropju, večstanovanjske hiše
v Mariboru, Frankolovska ulica 7, na parc.
št. 1643, pripisani vl. št. 1376, k.o. Tabor,
v korist drugopogodbenih stank, vsakega
do 1/2 celote, in drugopogodbeni stranki
dovolili vknjižbo etažne lastninske pravice
na stanovanju št. 7, v III. nadstropju, večstanovanjske hiše v Mariboru, Gosposvetska cesta 49, na parc. št. 1647, pripisani vl.
št. 1376, k.o. Koroška vrata, v korist prvopogodbene 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 4. 4. 2011
Dn 15867/2010
Os-2599/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franja Izlakarja, stanujočega Ferkova ulica 18,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2299/14,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 15867/2010, dne
24. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe št. 251-4215/93-DU,
z dne 7. 10. 1993 sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana, ki ga je zastopala Jagoda Nagode-Debeljak, in kupcem Franjem Izlakarjem,
rojenim 26. 11. 1965, stanujočim Ferkova
ulica 18, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, 1-sobno stanovanje št. 13, v I. nadstropju, stanovanjske hiše
na naslovu Maribor, Ferkova ulica 18, in na
prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
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 6. 4. 2011

Dn 15670/2010
Os-2600/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Strmšek, stanujoče Košeninova
ulica 1, Ruše, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1276/2,
k.o. Ruše, pod opr. št. Dn 15670/2010, dne
24. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3.
1997, sklenjene med prodajalcem Yuconta
d.o.o., Lahomno 9, Laški, ki ga je zastopal
Zlatko Krajnčič, in kupcem Ultramar d.o.o.,
Drapšinova 11, Celje, ki ga je zastopal Marjan Šeško, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnine: dvosobno stanovanje,
št. 34, v mansardi stavbe, na naslovu Ulica
Ruške čete 12, Ruše, na parc. št. 604/4,
pripisani vl. št. 1019, k.o. Ruše; dvosobno
stanovanje, št. 16, v II. nadstropju, stavbe na naslovu Ulica Ruške čete 7, Ruše,
na parc. št. 607, pripisani vl. št. 1019, k.o.
Ruše, in enosobno stanovanje, št. 2, v pritličju stavbe, Košeninova ulica 1, Ruše, na
parc. št. 929/1, pripisani vl. št. 1052, k.o.
Ruše, in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastnine na ime kupca;
– prodajne pogodbe z dne 6. 10. 1998,
sklenjene med prodajalcem Ultramar d.o.o.,
Drapšinova 11, Celje, ki ga je zastopal
Marjan Šeško in kupcema Matejo Grubelnik, rojeno 28. 12. 1973, stanujočo Falska
cesta 108, Ruše in Darkom Štancem, rojenim 22. 7. 1972, stanujočim Bezena 16
c, Ruše, s katero je prodajalec kupcema
prodal nepremičnino, enosobno stanovanje, v izmeri 31,24 m², v pritličju, stanovanjske hiše v Rušah, Košeninova 1, na parc.
št. 929/1, pripisani vl. št. 1052, k.o. Ruše, in
na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2011
Dn 3802/2010
Os-2618/11
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog predlagateljev: 1. Urban
Cunder, Hacquetova ulica 7, Ljubljana in 2.
Veronika Flisar, Čopova 4, Murska Sobota,
zoper nasprotnega udeleženca SGP SCT
d.d. Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
dne 23. 3. 2011 sklenilo:
Pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 3513/22, k.o. Portorož, z oznako
1022.E, last SGP SCT d.d. Ljubljana, do
celote (1/1), se začne postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe,
št. 133/2-13, za stanovanje, v stanovanjskem stolpiču v Luciji II – Portorož, sklenjene dne 20. 7. 1973, med SGP Slovenske
ceste Ljubljana, kot prodajalcem, in Milanom
Lebarjem, kot kupcem, sodno overjene dne
11. 9. 1973, pod št. OV 496/1973, katere
izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini vpisani v podvl. št. 3513/22, k.o.
Portorož, se zahteva v korist predlagateljev
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Urban Cunder, Hacquetova 7, Ljubljana,
EMŠO: 1712978500254, do 2/3 in Veronike
Flisar, Čopova 4, Murska Sobota, EMŠO:
0209940505263, do 1/3.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, vpisanih v podvl. št. 2513/22, k.o. Portorož, se zahteva na podlagi kupne pogodbe
št. 133/2-13, za stanovanje, v stanovanjskem stolpiču v Luciji III – Portorož, sklenjene dne 20. 7. 1973, med SGP »Slovenske
ceste« Ljubljana, kot prodajalcem, in Milanom Lebarjem, kot kupcem, sodno overjene
dne 11. 9. 1973 pod št. OV 496/1973, katere
izvirnik je izgubljen, obstaja pa fotokopija te
listine, kupne pogodbe sklenjene dne 30. 5.
1991, med Milanom Lebarjem, kot prodajalcem, in Antonom Lebarjem, Veroniko Flisar
in Danico Cunder, kot kupci, sodno overjene
dne 31. 5. 1991, pod št. OV 720/91; sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. III D 785/97, z dne 6. 11. 2000,
ter darilne pogodbe, sklenjene dne 27. 10.
2004, med Danico Cunder, kot darovalko, in
Urbabom Cundrom, kot obdarjencem, notarsko overjene pri notarju Andreju Škrku
iz Ljubljane, dne 16. 11. 2004, pod št. OV
5641/04, katere izvirnik se nahaja v zbirki listin zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani pod št. Dn 830/2007.
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

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 1194/2010
Os-1126/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Miheli Mohorič, v pravdni zadevi
tožeče stranke Edisa Kerića, Fabianijeva
ulica 13, Ljubljana, ki ga zastopa Dejan
Marković, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Marku Nedeljkoviću, Vojsko 15,
Vodice, zaradi vračila prejetega posojila,
pcto. 34.000,000 EUR s pp, dne 7. 1. 2011,
sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Marku Nedeljkoviću, Vojsko
15, Vodice, postavi začasna zastopnica,
odvetnica Nada Burić, Puharejva ulica 3,
Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima
v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice ima začasna zastopnica od
dneva postavitve do tedaj, 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 Ljubljani
dne 7. 1. 2011
VL 179030/2010
Os-2281/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centrali oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice KBM-Fineko, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o.
– Skupina nove KBM, Ulica Vita Kraigherja

5, Maribor, ki ga zastopa Top agent Agencija
za posredovanje in pomoč d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti
dolžniku Stanku Zorku, Engelsova ulica 44,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Milena Prelog, Ulica talcev 23, Maribor, zaradi izterjave
12.546,83 EUR, sklenilo:
dolžniku Stanku Zorku, Engelsova
ulica 44, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Milena Prelog, Ulica talcev 23, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2011
II P 153/2010
Os-2282/11
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici – svetnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi tožeče stranke Nadje
Čebohin, Materinski dom Samarijan, Skalniška 1, Solkan, ki jo zastopa odvetnica Nada
Boclar iz Solkana, zoper toženo stranko Alana Čebohina, 73514 Orlova-Lutyne, F.S.,
Tumy 1212, Republika Češka, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve ml. otroka,
določitve preživnine in stikov, sklenilo:
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku se toženi stranki Alanu Čebohinu,
postavi začasni zastopnik, odvetnik Gregor
Veličkov iz Nove Gorice, Ulica Gradnikove
brigade 4a, ki bo zastopal toženo stranko
v pravdni zadevi, opr. št. II P 153/2010, 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 25. 3. 2011

Oklici dedičem
D 427/2010
Os-1389/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Ani
Gradišnik, hčerki Jožefa Gradišnika, rojeni
dne 5. 5. 1925, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli dne 13. 5. 2010, nazadnje stanujoči Tevče 25, Laško.
Zapustnica oporoke ni napravila. Zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica
ni bila poročena in sodišču ni znano, da bi
imela potomce. Sodišču tudi ni znano, ali
je zapustnica imela brate in sestre ter tudi
ne, ali je imela kakšne druge sorodnike.
Glede na navedeno bi lahko kot dediči prišli
v poštev zakoniti dediči II. dednega reda
(starši oziroma njihovi potomci) ali III. dednega reda (dedi in babice oziroma njihovi
potomci), 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
pravico do dediščine na podlagi zakona po
zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS. Če se mo-
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rebitni dediči v določenem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo
zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da
je zapuščina brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 1. 2011
D 201/88
Os-2150/11
Olenik Ivan, iz Brežca pri Podgorju,
št. 39, je dne 3. 4. 1988 umrl in je zapustil
oporoko.
Do dediščine ima pravico zapustnikov
vnuk Vladimir Olenik.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dediču je postavljena za začasno zastopnico Irena Fister, Ul. Vena Pilona 14,
Koper.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne: 7. 3. 2011
I D 2825/2010
Os-2372/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek, opr. št. I D 2825/2010,
po pokojni Majdi Dragomanović, rojeni 13. 5.
1915, umrli 16. 9. 2010, nazadnje stanujoči
Miklošičeva cesta 7A, Ljubljana, državljanki
Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko, v kateri
je kot dedič celotnega premoženja določen
Dalibor Dedić. Zapustnica je bila ob smrti
vdova, brez potomcev. Imela je sestre Sonjo Dragomanović, ki naj bi živela v Ameriki,
Nedo in Evgenijo Dragomanović, ki pa sta
obe pokojni in brez potomcev. V oporoki je
zapustnica omenila nečakinjo Greto Lukač,
za katero pa oporočni dedič ne ve, kdo je.
Drugih podatkov o morebitnih dedičih po zapustnici sodišče nima. Podatke o dedičih po
zap. Majdi Dragomanović sodišče potrebuje
zaradi izvedbe zapuščinskega postopka.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/1976,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2011
D 830/2003
Os-2343/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 83/2003 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Zelenik, rojen
14. 1. 1909, umrl 9. 6. 1992, in po pokojni
Stanislavi Zelenik, rojeni 20. 11. 1910, umrla
1. 8. 2010, oba nazadnje stanujoča Krčevina pri Vurbergu 39.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Krčevina pri Vurbergu, nepremičnine, ki so
bile zapustnikoma vrnjene kot članoma
Agrarne skupnosti Zlatoličje, in denar.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnikov Jožefa in Stanislave Zelenik,
zlasti sina Otmarja Zelenik, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili,
bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
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odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 3. 2011
D 312/2010
Os-1822/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 3. 9. 2010 umrlem Sukobljevič
Matu, rojenem 1. 8. 1951, nazadnje stanujočem Finžgarjeva ul. 8 a, Lesce.
Zakoniti dediči niso znani. Poziva se jih,
da v roku enega leta od te objave uveljavljajo dedno pravico, sicer bo po preteku roka
sodišče odločilo glede na podatke v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 1. 2011

Oklici pogrešanih
N 50/2010
Os-1929/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca
Andreja Sever, pokojnega Andreja, qm Josip, neznanega naslova, z zadnjim znanim
bivališčem Črni Kal 17, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister
iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne
7. 3. 2011 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Sever Andreja, pokojnega Andreja, qm Josip, neznanega naslova, z zadnjim znanim bivališčem Črni Kal
17, 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 7. 3. 2011
N 92/2010
Os-1930/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca
Ivana Oblaka, pokojnega Antona, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega
udeleženca za mrtvega, dne 7. 3. 2011
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Oblak Ivana, pokojnega Antona, neznanega naslova, 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 7. 3. 2011
N 51/2010
Os-1931/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Dr-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
žavno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Ano
Sever, pokojnega Andreja, gm Josip, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za
poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi
razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, dne 7. 3. 2011 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Sever Ane, pokojnega
Andreja, gm Josip, neznanega bivališča, 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 7. 3. 2011
N 72/2010
Os-2230/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagateljice Lucijane Apollonio, Zg.
Škofije 21, Škofije, ki jo zastopa pooblaščenec Štoka Boris, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Grižančič, pokojnega Matija,
z zadnjim znanim bivališčem Brezovica 25,
Gračišče, 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 Ivana Grižančič,
rojenega 18. 11. 1882, pokojnega Matije,
z zadnjim znanim bivališčem Brezovica 25,
Gračišče, 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 153/2009
Os-2232/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Igorja Kučinič, Sp. Škofije
232, Škofije, ki ga zastopa odvetnik Igor
Kocjančič, zoper nasprotnega udeleženca
Mihaela Rojc, pokojnega Ivana, z zadnjim
znanim bivališčem Zg. Škofije 2, Škofije,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Cvetka Birsa iz Ankarana, zaradi razglasitve
pogrešanega nasprotnega udeleženca za
mrtvega, po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Mihaela Rojca, pokojnega Ivana, rojenega 29. 9. 1868, z zadnjim
znanim bivališčem Zg. Škofije 2, Škofije, 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 107/2010
Os-2208/11
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se
vodi postopek v nepravdni zadevi predlagateljice Terezije Bregar, Ob žici 5, Ljubljana,
zaradi razglasitve pogrešanega Cirila Pincoliča, rojenega 5. 9. 1910, z zadnjim stalnim
prebivališčem Krka 11, Videm, Ivančna Gorica, za mrtvega.

Pogrešani se je rodil očetu Jožefu Pincoliču in materi Mariji Pincolič, rojeni Kokalj,
v Jančah pri Litiji. Pogrešani je nazadnje
stalno prebival na naslovu Krka 11, Videm,
Ivančna Gorica, poročen je bil z Rozo Pincolič, rojeno Gačnik, imel je hčerki Terezijo
Bregar ter Angelco Pincolič. O pogrešanem
se je izgubila sled septembra 1943, ko je
zapustil hišo in se nikoli več ni vrnil. Po podatkih Inštituta za novejšo zgodovino je bil
pogrešani žrtev druge svetovne vojne in je
bil dne 15. 9. 1943 na Turjaku umorjen.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Cirila Pincoliča, naj se oglasi, če je živ.
Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj vedo
o njem in o njegovem življenju, naj se javijo
Okrajnemu sodišču v Ljubljani v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2011
N 58/2010
Os-7402/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljic 1. Kofol Olge, Trg
Ivana Roba 13, Šempeter in 2. Pirc Branke,
Cvetlična 44, Šempeter, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Pavlič Mileno, rojeno
3. 8. 1907, neznanega bivališča, ki jo zastopa Alenka Pegan, Trg Ivana Roba 13,
Šempeter.
O pogrešani, razen izpiska iz rojstne in
družinske knjige Župnije v Šempetru, da je
bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Pavlič Milene,
rojene 3. 8. 1907, neznanega bivališča, naj
to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 2010
N 84/2010
Os-2228/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljice Ščukovt Antonije,
Preserje 16, Branik, ki jo zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Ličen Jožefa pokojnega Antona, neznanega bivališča,
ki ga zastopa Center za socialno delo Nova
Gorica.
O pogrešanem, razen izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa,
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Ličen Jožefa, pokojnega Antona, neznanega bivališča,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2011
N 65/2010
Os-2325/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja ELES – Elektro
Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, postopek o razglasitvi za mrtve, in sicer Bucik
Emilijo, rojeno Makarovič, pokojnega Ivana,
rojenega 20. 8. 1909, in Bucik Ivana, sin
Mihe, rojenega 15. 2. 1902, oba z zadnjim
stalnim prebivališčem Seča 191, Portorož, ki
ju zastopa Center za socialno delo Piran.
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O pogrešanih, razen podatkov, da naj bi
Bucik Emilija umrla dne 5. 2. 2000 in Bucik
Ivan pa leta 1992, ter izpiska iz zemljiške
knjige, da sta bili pogrešani osebi živi, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanih Bucik Emilije,
rojene Makarovič, pokojnega Ivana, in Bucik
Ivana, sin Mihe, oba z zadnjim stalnim prebivališčem Seča 191, Portorož, naj to javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešana razglasilo za
mrtva.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 3. 2011
N 6/2011
Os-2285/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se od opr.
št. N 6/2011 vodi postopek razglasitve pogrešanke Marinke Širec, rojene 14. 7. 1965,
nazadnje stanujoče Žetale 65/a, za mrtvo.
S tem oklicem sodišče poziva pogrešanko in vse, ki karkoli vedo o njenem življenju,
da to sporočijo sodišču. V nasprotnem bo
sodišče po preteku treh mesecev pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 3. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Baštevc Aleš, Hajnsko 15, Pristava
pri Mestinju, zavarovalno polico, št.
50500062724, izdala zavarovalnica KD
Življenje zavarovalnica, d.d. gnp-319281
Bobnič Sonja, Cesta prvih borcev
45, Brestanica, zavarovalno polico, št.
50500043098, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnd-319268
Bogdan Sonja, Krajna 22D, Tišina,
zavarovalno polico, št. 50500045342, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-319302
Branšperger Ana, Mojstrska ulica 2,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500028326, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnx-319273
Bunič Meri, Pot na Rakovo Jelšo
179, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500041439, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnk-319311
Dolinšek Aleš, Zalog pri Škofljici
11, Škofljica, zavarovalno polico, št.
50500035260
(fondpolica),
izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-319285
Drinovec Gorazd, Partizanska pot 2,
Kranj, zavarovalno polico, št. 50500073747,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnh-319264
Gajski Damjana, Virje 28, Tržič,
zavarovalno polico, št. 50500065397, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf-319266
Golob Urška, Badjurova ulica 9,
Ljubljana,
zavarovalne
police,
št.
50500047642, 50500047737, 50500047643,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnx-319298
Kastelic Volf Patricija, Bač pri Materiji
25, Materija, zavarovalno polico, št.
50500008684, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnl-319310
Ločniškar Mitja, Seničica 24, Medvode,
zavarovalno polico, št. 50500052957, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny-319247
Makoter Monika, Stročja vas 45, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 50500020018, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gno-319232
Miholič Ivan, Bratonci 54a, Beltinci,
zavarovalno polico, št. 50500087429,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnn-319233
Milošič Dušan, Dolane 3, Cirkulane,
zavarovalno polico, št. 50500014817, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. Ljubljana.
gnf-319241
Možgan Jože, Preglov trg 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500064343, izdala
zavarovalnica KD Življenje zavarovalnida
d.d. gny-319272
Mukavec Sonja, Hrib 12, Vinica,
zavarovalno polico, št. 50500048776, izdala
zavarovalnica KD Življenje zavarovalnica
d.d. gno-319282
Pfajfar Alojz, Cesta svobode 4,
Radovljica,
zavarovalno
polico,
št.
50500033369, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnb-319295
Polak Boštjan, Čopova ulica 3, Žalec,
zavarovalno polico, št. 50500028528, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-319286

Prelog Milica Marija, Cesta na Brdo
13, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500060967, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gns-319303
Roglevski
Milanka
roj.
Popovič,
Češnikova 12, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 50500071406, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnq-319230
Smergut Alojz, Svibno 25, Radeče,
zavarovalno polico, št. 50500026749, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-319240
Šehić Zoran, Stranska pot I/1A, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 50500011752,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnu-319301
Škorjanec Marinšek Majda, Šared
31/i, Izola - Isola, zavarovalno polico, št.
50500006959, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-319251
Škorjanec Vladimir, Korte 140, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 505000069990,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnt-319252
Štemberger Klara, Kovačičeva 2,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico,
št. 50500004833, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-319276
Trbovc Tanja Laura, Kocbekova cesta
46, Ljubečna, zavarovalno polico, št.
50500057854, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-319267
Virtič Peter, Goriška ulica 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500065375, izdala
zavarovalnica KD. gnw-319249
Zajc Simon, Ambrus 19, Zagradec,
zavarovalno polico, št. 50500059324, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-319304
Zerbo Mateja, Bošamarin 43, Koper
- Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500077991, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gng-319265
Zupanič Metka, Kriva pot 25A, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 11723329, ki se glasi
na ime Janko Maček, izdala zavarovalnica
Grawe
zavarovalnica
d.d.,
Maribor.
gnn-319283

Spričevala preklicujejo
Ambrožič Robert, Bitnje 17, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 1. letnika EGSŠ
Radovljica, št. ET II/751, izdano leta 2005.
gnv-319250
Berat Blakaj, Raičeva 4b, Ljubljana,
spričevalo 5. razreda OŠ Bežigrad in 7.
razreda OŠ Jožeta Moškriča, izdano leta
2005 in 2007. gnp-319256
Božič Gašper, Verdun 21, Novo mesto,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2002. gnc-319294
Doknić Vesna, Šmartinska cesta 15,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni
šoli Vide Pregarc, izdano leta 2001.
gnl-319260
Ferlan Katjuša, Petkovškovo nabrežje
67, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole Borisa Kidriča
Ljubljana, izdano leta 1989. gnj-319287

Ferlan Katjuša, Petkovškovo nabrežje
67, Ljubljana, preklic GNU - 318951 z dne
28. 3. 2011, objavljenega v Ur. l. RS, št.
24/11. gng-319290
Filipović Alenka, Predgrad 62, Stari trg ob
Kolpi, spričevalo o zaključnem izpitu Š. C.
Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske
šole, izdano leta 2004. gnd-319293
Gajić Goran, Neubergerjeva ulica 25,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika in
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2008 in 2009. gnn-319258
Gorenc Sebastijan, Zgornji Obrež 29A,
Artiče, indeks, št. 12100040229, izdal Šolski
center Novo mesto, Višja strokovna šola,
leto izdaje 1998. gnx-319248
Grošelj Jure, Jamova cesta 48, Ljubljana,
potrdilo o opravljeni poklicni maturi,
izdala Srednja ekonomska šola Ljubljana.
gnk-319261
Jeretina Bernarda, Vrhovlje 8, Lukovica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Rudolfa
Maistra Kamnik, izdano leta 1992, izdano na
ime Erdani Bernarda. gni-319238
Klešnik Roman, Zapotok 92, Ig,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol Bežigrad. gnr-319254
Kolar Gašper, Zgornja Bistrica 77B,
Slovenska Bistrica, spričevalo 1. letnika
SERŠ Maribor, Srednja el. šola, izdano leta
2006/2007. gnj-319312
Kolar Gašper, Zgornja Bistrica 77B,
Slovenska Bistrica, spričevalo 2. letnika
SERŠ Maribor, Srednja el. šola, izdano leta
2007/2008. gni-319313
Kolar Gašper, Zgornja Bistrica 77B,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika
SERŠ Maribor, Srednja el. šola, izdano leta
2008/2009. gnh-319314
Kornik Denis, Vičava 61, Ptuj, spričevalo
1. letnika Živilske šole Maribor, izdano leta
2003/2004. gne-319292
Kos Martina, Zadobrava 62, Škofja vas,
spričevalo 2. letnika Poslovno-komercialne
šole Celje, izdano leta 2004. gnm-319284
Leščanec Melita, Rodine 20A, Žirovnica,
diplomo Srednje trgovske šole Kranj, izdana
leta 1993. gnw-319274
Makarić Voislav, Frankovo naselje 66,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Kranj, izdano leta 2008.
gnc-319319
Mekinda Blaž, Laze pri Borovnici 30B,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič, izdano leta 1998. gnw-319299
Mulalić Meisad, Trg na stavbah 2, Litija,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole Ljubljana. gne-319317
Ortar Luka, Obloke 2a, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ŠCRM Kamnik.
gns-319228
Puhar Urban, Štihova ulica 18, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Tehniškega šolskega
centra Nova Gorica, izdano leta 2001.
gnp-319306
Rijavec Špela, Trnovo 90, Trnovo pri
Gorici, spričevalo 3. letnika BIC Ljubljana,
Gimnazije in veterinarske šole, izdano leta
2008. gnd-319243
Rizvet Pajić, Traunaustrasse 10/2, 4600
Wels, Osterreich, indeks, izdala Srednja
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gradbena šola Maribor, gradbinec I, leto
izdaje 1988. gnr-319279
Seme Dunja, Šaleška 20A, Velenje,
spričevalo Šolskega centra Velenje,
Gimnazija, št. 411, leto izdaje 1998, izdano
na ime Huskić Dunja. gnk-319236
Shala Milazim, Trg svobode 30,
Slovenska Bistrica, diplomo za poklic zidar,
Šolskega centra Celje, leto izdaje 2007, št.
IBD - 07/240. gnh-319289
Stanojevič Patrik, Šolska ulica 15, Lucija,
Portorož - Portorose, spričevalo o končani
OŠ Lucija, izdano leta 2005. gnp-319231
Šakić Diana, Grajska cesta 9, Črnomelj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2001. gnz-319296
Šimnovec Anže, Beleharjeva 31, Šenčur,
indeks, št. 20202315, izdala Pravna
fakulteta. gnv-319300
Tiran Maja Lučka, Čopova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za farmacijo kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2003. gnq-319255
Tubonjić Ines, Prosenjakovci 13,
Prosenjakovci - Partosfalva, spričevalo o
zaključnem izpitu Ekonomske šole, Murska
Sobota, izdano leta 2006/2007. gnl-319235
Vrbanek Davor, Partizanski trg 17,
Metlika, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Edvarda Kardelja Črnomelj, izdano leta
1985. gni-319263
Zorko Branka Maja, Kamnikarjeva 21,
Škofljica, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije
Ljubljana. gnq-319280

Drugo preklicujejo
Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48, Šempeter
pri Gorici, linco, št. GE003326/01155, za
vozilo GE003326/01155, registrska številka
GO 11-02C. gnw-319253
Ajkić Mustafa, Mestni trg 33, Višnja
Gora, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za zidarja, izdala Srednja gradbena
šola v Ljubljani. gnm-319234
ARTEMIDA,
Tamara
Kokol
s.p.,
Obrtniška cesta 3, Štore, štampiljko z
vsebino: ARTEMIDA podjetniško svetovanje
Tamara Kokol s.p. gng-319315
Avtogram d.o.o., Ferkova ulica 8, Maribor,
licenco, št, GE002316/04572, za vozilo MAN
H39 TGA 41.430 8X4 BB, registrska številka
MB V7-86N. gno-319257
Banič Metka, Gorenje Jesenice 13,
Šentrupert, študentsko izkaznico, št.

01010007, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnz-319246
Benedičič Aleksandra, Na plavžu 85, Železniki, študentsko izkaznico, št. 11080108,
izdala Zdravstvena fakulteta. gnf-319291
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500024765000, za voznika Dragoslava
Lukića. gnj-319237
Fideršek & Fideršek, d.n.o., Ulica 15.
junija 4, Ljubečna, dovolilnice, št. 0004536,
0004118, za državo Hrvaška, oznaka države
191/11, št. 0500777, za državo Rusija,
oznaka države 643/09. gne-319242
Gerič Matjaž, Martinova pot 5, Ljubljana,
NPK certifikat za varnostnika št. C574, izdala
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega
varovanja dne 6. 9. 2007. gny-319297
Hebar Srečko, Cvetkovci 32, Podgorci,
potrdila o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, izdano dne 18.
4. 2002, pri GZS - Združenje za trgovino.
gnq-319305
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 0502192, za državo
Rusija bilateralno tranzitna, oznaka države
643/09. gnj-319316
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 0502209, za državo
Rusija bilateralno tranzitna, oznaka države
643/09. gnb-319320
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 0502191, za državo
Rusija bilateralno tranzitna, oznaka države
643/09. gnz-319321
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 005964, za državo
Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03.
gny-319322
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 005939, za državo
Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03.
gnx-319323
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 005253, za državo
Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03.
gnw-319324
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 005252, za državo
Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03.
gnv-319325
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 005250, za državo
Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03.
gnu-319326
Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 005248, za državo
Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03.
gnt-319327
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Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, dovolilnico, št. 005244, za državo
Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03.
gns-319328
Kryeziu Faton, Aljaževa 9, Jesenice,
certifikat Šolskega centra Celje, št.
IBD-2007/269. gnz-319271
Lipovec Darko, Podgradje 25, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 63040436, izdala
FRI. gnr-319229
Mesnine Žerak, d.o.o., Rogatec,
Strmolska 9, Rogatec, licenco za vozilo
Mercedes Benz 814, registrska številka CEC4-013. gnm-319309
Mladenović Slobodan, Dr. Velizara
Kosanoviča 3, 11000 Beograd, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500024020011.
gnj-319262
Munda Anton, Cesta talcev 2,
Jesenice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002946000, izdajatelj Cetis d.d.
gnh-319239
Oklešen Mitja, Gorenje Kamence 13,
Novo mesto, službeno izkaznico, št. 108018,
MNZ. gnb-319270
Palčič Sara, Bistra 13, Borovnica, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola
Ljubljana. gno-319307
Pišorn Veronika Marija, Jazbina 1,
Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico,
št. 20202261, izdala Pravna fakulteta.
gnd-319318
Pogorevc Zidarič Katja, Prisoje 3, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. 19991667, izdana
na ime Katja Pogorevc, izdala Univerza v
Ljubljani. gnn-319308
Praprotnik Robert, Borštnikova ulica
106, Maribor, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500024584000, izdajatelj Cetis d.d.
gns-319278
Remškar Ariana, Kolajbova ulica
3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gni-319288
Ščuka Marjan, Okroglarjeva ulica 4,
Ljubljana, delavsko knjižico. gnb-319245
TIRO d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana,
dovolilnico, št. 3371, za državo Makedonija,
oznaka države 807/11. gnc-319269
Vrhovec Miloš, Na Trati 3, Šempeter
v Savinjski dolini, študentsko izkaznico,
št. 41050019, izdala Univerza v Ljubljani.
gnv-319275
Weith Letizia, Pod Goricami 41,
Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Ledina. gnm-319259
Zobec Ema, Prisojna pot 5, Vrhnika,
Obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2008. gnc-319244
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