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Leto XXI

Javni razpisi
Ob-5204/11

minimis v sektorju kmetijske proizvodnje
(UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja

Popravek
V objavi Javnega razpisa za programe
romskih zvez v letu 2012 (JR-PRZ2012),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 84/11,
dne 21. 10. 2011, pod opravilno številko
Ob-5047/11, na strani 2429, se 8. točka popravi tako, da se pravilno glasi:
»8)Trajanje javnega razpisa
Prosilci morajo vloge oddati najkasneje
do vključno 11. 11. 2011. Za pravočasno se
šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na
pošti najkasneje 11. 11. 2011 oziroma istega
dne osebno predložena v tajništvu Urada
Vlade RS za narodnosti. Nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem.«
Uredništvo
Št. 402/11

Ob-5139/11
Popravek

Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja popravek
objave » javnega razpisa za nakup energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina, kot jo določa Uredba o energetski
infrastrukturi in podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina na celotnem
območju Mestne občine Maribor – postopek konkurenčnega dialoga«, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 81/11, z dne 14. 10.
2011, str. 2358–2361, Ob-4950/11,
V točki 2.1. Nakup energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina, kot jo
določa Uredba o energetski infrastrukturi,
se v razdelku c/ spremeni zadnji stavek in
tako glasi:
Ocena tržne vrednosti energetske infrastrukture, ki je predmet prodaje po javnem
zbiranju ponudb je 42,395.000,00 € in se
zniža na 36,100.000,00 €. V navedeno vrednost davščine niso vključene.
V točki 4. Zahtevana dokazila se briše predzadnja alineja o bančni garanciji za
dobro izvedbo koncesije.
V ostalih točkah razpisa ni sprememb.
Mestna občina Maribor
Ob-5205/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 84/11), v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007
z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de

javni razpis
za ukrep Finančna pomoč
za nadomestilo škode zaradi požara
ali strele na kmetijskem gospodarstvu
v letu 2011
l. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev
poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih
objektih, nastalo zaradi požara ali strele.
Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Objava in zaključek
razpisa:
Cilj ukrepa:
Informacije o razpisu:

Okvirna višina nepovratnih sredstev, za ukrep Finančna
pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na
kmetijskem gospodarstvu v letu 2011, znaša do 250.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP
– Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
Odprti
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega
razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.
INFO točka na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka
do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja
se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov
aktrp@gov.si.
Il. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
finančne pomoči za blažitev poslabšanja
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega
dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko
povračilo škode ni določeno s predpisi, ki
ureja odpravo posledic naravnih nesreč, ko
gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo
zaradi požara ali strele.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za financiranje vlog prispelih na
javni razpis za ukrep Finančna pomoč za
nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu, znaša do
250.000 EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
III. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ure-
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jajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe
1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev
sredstev.
IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev
izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge morajo biti vpisani
v register kmetijskih gospodarstev;
– oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe
kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu:
zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem
letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati,
se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred oddajo vloge;
– če je vlagatelj kmetija mora biti nosilec
ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet;
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem
besedilu: s.p.) mora biti nosilec tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki
je registrirano za opravljanje primarne kmetijske dejavnosti;
– vlagatelji imajo glede na vrsto zavarovanj upravičene šifre 007, 051, 052, 060,
064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
zdravstveno zavarovanje;
– dohodek nosilca kmetijskega gospodarstva ne presega minimalne plače za delo
s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo;
– določba prejšnje alinee se ne uporablja, če je vlagatelj planina ali skupni pašnik;
– na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v težavah;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je
bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara oziroma strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je
bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen primarni kmetijski pridelavi kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje drugi odstavek
2. člena Uredbe 1535/07/ES;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica
in
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo
mora vlagatelj izkazati za upravičenost do
plačila po tem ukrepu, je 5.000 EUR.
V. Splošne določbe:
Upravičenec mora omogočiti dostop do
dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
VI. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež
kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije, kjer je moral nastati tudi škodni dogodek.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
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2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
3. točke tega poglavja v skladu z višino
ocenjene škode.
3. Za delno nadomestilo škode znaša višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu:
– 7500 EUR nad vključno 65 000 EUR
ocenjene škode;
– 6500 EUR od vključno 55 000 do
65 000 EUR ocenjene
škode;
– 5500 EUR od vključno 45 000 do
55 000 EUR ocenjene
škode;
– 4500 EUR od vključno 35 000 do
45 000 EUR ocenjene
škode;
– 3500 EUR od vključno 25 000 do
35 000 EUR ocenjene
škode;
– 2500 EUR od vključno 15 000 do
25 000 EUR ocenjene
škode;
– 1500 EUR od vključno 5000 do
15 000 EUR ocenjene
škode.
4. Višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek ne presega dejanske škode.
5. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7500 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje.
6. Poleg pomoči de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne
okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
7. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
VIII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ARSKTRP in MKGP, se zavrže. Izdelana
mora biti v skladu z zahtevami obrazca in
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah.
Na kuverti vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja),
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna
pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu«.
Vloge z nepravilno označenimi kuvertami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih kuvertah.
2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim
razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.

IX. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana, ali jo oddati na
vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve:
(1) Vlogo za javni razpis je potrebno
vložiti v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Agencije. Sestavni
deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po
zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v mapah ter mora biti priložen
natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na pošti, označen
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih ovojnicah.
(2) Agencija odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev popolnih vlog višja od razpisanih sredstev in da ima dvoje ali več vlog
na ovojnici enako označbo datuma in časa
(ura, minuta) oddaje vloge, Agencija izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih popolnih vlog. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja.
O datumu in času žrebanja Agencija obvesti
vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo,
ki opravi žrebanje, in predsednika komisije,
imenuje predstojnik Agencije izmed oseb,
zaposlenih na Agenciji.
(3) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. Evidenčne številke vlog se
izpišejo na prepognjene listke, ki se overijo
z žigom Agencije. Listki z evidenčnimi številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žrebanje poteka tako, da predsednik komisije
zaporedoma vleče listke iz škatle, in za vsak
izžrebani listek glasno prebere evidenčno
številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na
žrebanju prisotnim osebam. Navedeno ponavlja dokler ne izžreba vseh listkov.
(4) Če je na ovojnici označen samo datum, ni pa označen čas (ura, minuta) oddaje, se za to vlogo smatra, da je bila oddana
zadnjo minuto na označen datum (23 ura
in 59 minut).
(5) Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zneska in po listi prejetih vlog.
(6) O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo na žrebanju prisotne osebe.
(7) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija.
(8) Po odprtju vloge se preveri njena
popolnost.
(9) Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog
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(10) Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena poziv k dopolnitvi vloge zaradi
številk uradnih dokumentov ali evidenc ne
vpliva na vrstni red prejetih vlog.
(11) Preverjanje izpolnjevanja pogojev
vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve
na listo prejetih vlog.
(12) O izpolnjevanju pogojev odloči
Agencija z odločbo o pravici do sredstev.
(13) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
V nasprotnem primeru se vloga zavrne.
(14) Agencija mora še pred odobritvijo
pomoči predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči
de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo.
(15) Agencija mora v roku petnajst dni
po dodelitvi pomoči de minimis poročati
o izplačilu pomoči ministrstvu na obrazcu in
na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih
spletnih straneh.
(16) Vloge, oddane pred rokom za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-5206/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11;
v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007
z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de
minimis v sektorju kmetijske proizvodnje
(UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za ukrep Finančna pomoč ob smrti,
invalidnosti ali nesposobnosti za delo
v letu 2011
l. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega
položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije
invalidnosti ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive
vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem
obdobju.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep Finančna pomoč ob
smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu, znaša do
250.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi
podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Vrsta javnega razpisa:

Odprti

Objava in zaključek razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in
traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Cilj ukrepa:

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Informacije o razpisu:

INFO točka na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15.30 in
petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov
aktrp@gov.si.
II. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je finančna
pomoč za blažitev poslabšanja ekonom-
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skega položaja kmetijskih gospodarstev, ki
je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti, kot jih določa zakon, ki
ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali več kakor šestmesečne osemurne
nesposobnosti za delo ali primerljive vsote
ur za najmanj štiriurno nesposobnost za
delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.
2. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev
3. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za financiranje vlog prispelih
na javni razpis za ukrep Finančna pomoč
ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za
delo na kmetijskem gospodarstvu, znaša
do 250.000 EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
III. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo
kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člen a Uredbe 1535/07/ES,
ter kandidirajo za pridobitev sredstev.
IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev
na tem ukrepu izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge morajo biti vpisani
v register kmetijskih gospodarstev;
– oddati zbirno vlogo v koledarskem letu
oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče
oddati, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek pri ukrepu II je prizadel nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova primarne
kmetijske dejavnosti. Kot član kmetijskega
gospodarstva se šteje član kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo. V primeru drugih
oblik kmetijskih gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, se kot član
kmetijskega gospodarstva šteje član, ki
ima, oziroma je ob smrti imel, prijavljeno
stalno prebivališče na naslovu kmetijskega
gospodarstva, in sicer: namestnik nosilca
kmetijskega gospodarstva, njegovi potomci
ali njegovi posvojenci in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev
in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski
partnerji, njegov zakonec ali zunajzakonski
partner, njegovi bratje in sestre ter njihovi
zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi potomci, njegovi starši, njegovi stari
starši in posvojitelj;
– do pomoči so glede na vrsto zavarovanj upravičeni vlagatelji, ki imajo upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064, 065, ki jih
določata predpisa, ki urejata pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje;
– škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred oddajo vloge za ukrep II;
– dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici
do invalidnosti, v primeru nesposobnosti za
delo pa datum zadnje začasne zadržanosti
od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni
nezmožnosti za delo;
– na dan vložitve vloge ni kmetijsko gospodarstvo v težavah;
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– dohodek nosilca ali člana kmetijskega
gospodinjstva, ki se mu je pripetil škodni
dogodek, po zadnjih razpoložljivih podatkih
ni presegal minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom,
ki določa minimalno plačo.
V. Splošne določbe:
Upravičenec mora omogočiti dostop do
dokumentacije ter omogočiti kontrolo na
kraju samem Agenciji, revizijskemu organu
in drugim nadzornim organom.
VI. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi
za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije.
2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež
kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije.
3. Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat v treh letih.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
3. točke tega poglavja v skladu z ugotovljeno kategorijo invalidnosti, trajanjem nesposobnosti za delo oziroma primerom smrti.
3. Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti znaša višina nepovratnih sredstev.
– 7.500 EUR: smrt;
– 7.500 EUR: l. kategorija invalidnosti;
– 5.200 EUR: ll. kategorija invalidnosti;
– 3.750 EUR: lll. kategorija invalidnosti;
– 7.500 EUR:12-mesečna nesposobnost;
– 6.875 EUR: 11-mesečna nesposobnost;
– 6.250 EUR: desetmesečna nesposobnost;
– 5.625 EUR: devetmesečna nesposobnost;
– 5.000 EUR: osemmesečna nesposobnost;
– 4.375 EUR: sedemmesečna nesposobnost;
– 3.750 EUR: šestmesečna nesposobnost.
5. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7500 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje.
6. Poleg pomoči de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih
Skupnosti.
7. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun, odprt
v Republiki Sloveniji.
VIII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ARSKTRP in MKGP se zavrže. Izdelana

mora biti v skladu z zahtevami obrazca in
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah.
Na kuverti vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv
podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna
pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo«.
2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka
do četrtka, od 8. do 15.30 in petek od 8.
do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca.
XI. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali jo oddati
na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog
začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani ministrstva.
2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve:
(1) Vlogo za javni razpis je potrebno
vložiti v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Agencije. Sestavni
deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po
zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v mapah ter mora biti priložen
natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na pošti, označen
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih ovojnicah.
(2) Agencija odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev popolnih vlog višja od razpisanih
sredstev in da ima dvoje ali več vlog na
ovojnici enako označbo datuma in časa
(ura, minuta) oddaje vloge, Agencija izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih popolnih vlog. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja.
O datumu in času žrebanja Agencija obvesti vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja
(vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije, imenuje predstojnik Agencije izmed
oseb, zaposlenih na Agenciji.
(3) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. Evidenčne številke vlog se
izpišejo na prepognjene listke, ki se overijo
z žigom Agencije. Listki z evidenčnimi šte-
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vilkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti
prisotnih vabljenih vlagateljev in komisije.
Žrebanje poteka tako, da predsednik komisije zaporedoma vleče listke iz škatle,
in za vsak izžrebani listek glasno prebere evidenčno številko izžrebane vloge, ter
jo pokaže na žrebanju prisotnim osebam.
Navedeno ponavlja dokler ne izžreba vseh
listkov.
(4) Če je na ovojnici označen samo datum, ni pa označen čas (ura, minuta) oddaje, se za to vlogo smatra, da je bila oddana
zadnjo minuto na označen datum (23 ura
in 59 minut).
(5) Sredstva se razdelijo največ do
razpoložljivega zneska in po listi prejetih
vlog.
(6) O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo na žrebanju prisotne osebe.
(7) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija.
(8) Po odprtju vloge se preveri njena
popolnost.
(9) Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog
(10) Ne glede na določilo tretjega
odstavka tega člena poziv k dopolnitvi
vloge zaradi številk uradnih dokumentov
ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih
vlog.
(11) Preverjanje izpolnjevanja pogojev
vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve
na listo prejetih vlog.
(12) O izpolnjevanju pogojev odloči
Agencija z odločbo o pravici do sredstev.
(13) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem
strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne.
(14) Agencija mora še pred odobritvijo
pomoči predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega
upravičenca v centralni evidenci pomoči
de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo.
(15) Agencija mora v roku petnajst dni
po dodelitvi pomoči de minimis poročati
o izplačilu pomoči ministrstvu na obrazcu in
na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih
spletnih straneh.
(16) Vloge, oddane pred rokom za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 33000-86/2011/1
Ob-5228/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 84/11 v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007
z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de
minimis v sektorju kmetijske proizvodnje
(UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES)
objavlja
javni razpis
za ukrep Podpora kmetijskim
gospodarstvom zaradi degradiranosti
okolja v letu 2011
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l. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore kmetijskim gospodarstvom, ki so na območjih z degradiranim
okoljem in opravljajo na njih svojo dejavnost ter imajo
zaradi takega okolja znižan dohodek. Kmetijsko gospodarstvo mora biti na degradiranih območjih, ki ga je
določila Vlada RS z Odlokom območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS,
št. 119/07).

Razpisana sredstva:

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za
ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi
degradiranosti okolja znaša do 20.000 EUR. Sredstva
bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP
– Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo
kmetijske proizvodnje.

Vrsta javnega razpisa:

Odprti.

Objava in zaključek
razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do
zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani
ministrstva.

Cilj ukrepa:

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

INFO točka na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od
ponedeljka do četrtka, od 8. do 15.30 in petek od 8.
do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti, na naslov aktrp@gov.si.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
podpore kmetijskim gospodarstvom, ki so
na območjih z degradiranim okoljem in opravljajo na njih svojo dejavnost ter imajo zaradi takega okolja znižan dohodek. Kmetijsko
gospodarstvo mora biti na degradiranih območjih, ki ga je določila Vlada Republike
Slovenije z Odlokom o območjih največje
obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07).
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja, znaša
do 20.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na
MKGP.
III. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih
v 2. točki 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter
kandidirajo za pridobitev sredstev.
IV. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelji morajo ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imeti urejene podatke o GERKih v skladu
s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– oddati morajo zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo
mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga iz
preteklega koledarskega leta;
– so vključeni v kontrolo ekološke pridelave oziroma predelave in izpolnjujejo
vse pogoje iz predpisa, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
oziroma živil;
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– so izgubili ali ne morejo pridobiti certifikata za ekološko kmetovanje, ker imajo
del kmetijskih zemljišč na degradiranih območjih določenih z odlokom Vlade republike
Slovenije iz II. poglavja tega razpisa, oziroma so pridobili potrdilo za preusmeritveno
obdobje;
– na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v težavah.
V. Višina plačil in finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Plačila zaradi degradiranosti okolja se
določijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo glede na površino prijavljenih kmetijskih
zemljišč v uporabi v registru kmetijskih gospodarstev.
2. Višina plačila za kmetijsko gospodarstvo zaradi degradiranosti okolja se določi
glede na vrsto pridelave, tako da plačilo na
hektar kmetijskih zemljišč v uporabi znaša:
– njive – poljščine: 200 EUR/ha,
– vrtnine na prostem: 250 EUR/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih:
250 EUR/ha,
– nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj
100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri drugih sadnih vrstah: 300 EUR/ha,
– travniški visokodebelni sadovnjaki
z gostoto 50–200 dreves/ha: 250 EUR/ha,
– vinogradi, hmeljišča in drevesnice:
300 EUR/ha,
– travinje (trave in travno-deteljne
mešanice na njivah in trajno travinje):
120 EUR/ha.
3. Ne glede na določbo prejšnje točke
skupno plačilo za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz naslova tega javnega razpisa
znaša največ 2.500 EUR na leto.
4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7500 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje. Poleg pomoči de minimis
se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne
sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči,
ki bi presegala intenzivnost, določeno za
posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
5. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku.
VI. Splošne določbe: upravičenec mora
omogočiti dostop do dokumentacije ter
omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
ARSKTRP), revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
VII. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepa zunaj Republike Slovenije.
VIII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev podpore po tem javnem razpisu se vlaga v pisni obliki na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je dostopen
na spletni strani ARSKTRP in MKGP (www.
arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si). Vloga,
ki ni vložena v tej obliki, se zavrže. Vloga
za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
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izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti
priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Javni razpis: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih ovojnicah.
2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
IX. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljub
ljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP.
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani ministrstva.
2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno vložiti v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen
na spletni strani ARSKTRP. Sestavni deli
vloge morajo biti speti v mapi, oštevilčeni
po zaporedni številki od skupnega števila
vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije,
podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na pošti, označen
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih ovojnicah.
2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev in
da ima dvoje ali več vlog na ovojnici enako
označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje vloge, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih popolnih vlog.
Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge,
ki je predmet žrebanja. O datumu in času
žrebanja ARSKTRP obvesti vlagatelje vlog,
ki so predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji),
pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed oseb, zaposlenih
na ARSKTRP.
3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se
izpišejo na prepognjene listke, ki se overijo
z žigom ARSKTRP. Listki z evidenčnimi številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žrebanje poteka tako, da predsednik komisije

zaporedoma vleče listke iz škatle, in za vsak
izžrebani listek glasno prebere evidenčno
številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na
žrebanju prisotnim osebam. Navedeno ponavlja dokler ne izžreba vseh listkov.
4. Če je na ovojnici označen samo datum, ni pa označen čas (ura, minuta) oddaje, se za to vlogo smatra, da je bila oddana
zadnjo minuto na označen datum (23 ura
in 59 minut).
5. Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zneska in po listi prejetih vlog.
6. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo na žrebanju prisotne osebe.
7. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP.
8. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
9. Popolna vloga se po vrstenm redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog.
10. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk
uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na
vrstni red prejetih vlog.
11. Preverjanje izpolnjevanja pogojev
vloge se izvede po vrtsnem redu uvrstitve
na listo prejetih vlog.
12. O izpolnjevanju pogojev odloči ARSKTRP z odločbo o pravici do sredstev.
13. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
V nasprotnem primeru se vloga zavrne.
14. ARSKTRP mora še pred odobritvijo
pomoči predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči
de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo.
15. ARSKTRP mora v roku petnajst dni
po dodelitvi pomoči de minimis poročati o izplačilu pomoči ministrstvu na obrazcu in na
način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
16. Vloge oddane pred rokom za oddajo
vlog se s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 575
Ob-5208/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo in
Uradni list RS, 56/08, 4/10 in 20/11) ter
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), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor organizatorja predstavitve
Slovenije na 13. mednarodni
razstavi arhitekture v Benetkah
(oznaka JPR-AB-2012)
(v nadaljevanju: ciljni razpis
JPR-AB-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa
Predmet razpisa je financiranje kulturnega projekta za predstavitev Slovenije na
13. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah (v nadaljevanju: projekt). Razstava bo
na ogled v Slovenskem paviljonu (Galerija
A+A, Calle Malipiero 3073, San Samuele,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Venezia) v Benetkah, predvidoma od konca
avgusta do sredine novembra 2012, v skladu s termini v obeh osrednjih razstavnih
prostorih: Giardini della Biennale in Arsenale
di Venezia.
2. Razpisno področje in cilj razpisa
Likovna umetnost – arhitektura in oblikovanje: mednarodna predstavitev področij
sodobne arhitekture in urbanizma.
Razpis je namenjen projektom, ki arhitekturo pojmujejo kot kompleksno področje
sodobne ustvarjalnosti, soodvisno s kulturnimi, demografskimi, ekološkimi in ekonomskimi spremembami v sodobni družbi ter
v povezavi s trajnostnim razvojem.
Cilj razpisa je spodbujanje, podpiranje
ter mednarodno uveljavljanje sodobne slovenske arhitekture in urbanizma, ter umestitev slovenskih dosežkov v mednarodnem
prostoru.
Informacije so dostopne pri pristojni
uslužbenki na Ministrstvu za kulturo ter na
spletnih straneh Beneškega bienala: www.
labiennale.org in Galerije A+A: www.aplusa.it.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirani za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo:
podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2).
V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva
originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2009, 2010 ali
2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);
– da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali
projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letih 2010 ali 2011 (obvezno dokazilo:
podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);
– da prijavljajo največ dva projekta (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);
– da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 13. mednarodne razstave arhitekture
(obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);
– da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 13. mednarodne razstave
arhitekture, najmanj 6 dni v tednu (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem
obrazcu 2);
– da prijavljajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne
razpisne vrednosti in morajo biti izražena
v EUR);
– da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru razpisane vrednosti (obvezno dokazilo:
podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije
A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2;
– da pravočasno, tj. do 1. marca 2012,
dostavijo tekstovni in slikovni material za
katalog 13. mednarodne razstave arhitekture, ter promocijsko gradivo za novinarje
vsaj 30 dni pred uradno otvoritvijo (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem
obrazcu 2);
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– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: podpisana
izjava v prijavnem obrazcu 2).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister za področje,
ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog
bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela
kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo 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. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa ali projektov) v letu 2011 razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
1. Splošni razpisni kriteriji
60 točk
– zagotavljanje najvišje kakovosti projekta
20
– izkazovanje izvirnosti in inovativnosti v pristopu in izvedbi
20
– zagotavljanje prepoznavnosti sodobne slovenske arhitekture
10
– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva
in predvidevanje čim večje odmevnosti.
10
2. Prednostni razpisni kriteriji
40 točk
– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta,
15
– reference organizatorja in avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e
v mednarodnem sodelovanju na področju arhitekture in
urbanizma (vabila, udeležbe, nagrade, izvedbe, ocene,
obiskanost, strokovni odmevi v javnosti)
14+1*
– vključevanje mlajših generacij arhitektov.
10
Skupaj 1 + 2
100
*
Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
5. Uporaba kriterijev:
Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku
izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in prednostni razpisni kriteriji so v sklopih
ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih točk za projekt je 100 točk, pri čemer
je možno število točk za splošne razpisne
kriterije 60 točk, za prednostne razpisne kriterije pa 40 točk. Izbran projekt mora prejeti
skupno najmanj 91 točk.
6. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu 1
(identifikacijski obrazec) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki 3.1 (prijavni obrazec 2-izjave);
– vsebinska obrazložitev zasnove projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem;
– promocijski načrt projekta;
– seznam referenc predlagatelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e

Stran

2496 /

Št.

86 / 28. 10. 2011
(mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na selekcionirane mednarodne razstave
in druge predstavitve področja, odzivi ciljne
publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že realizirani projekti);
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba;
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu, ki vključuje tudi možnost
prenosa avtorskih pravic na prijavitelja za
namen predstavitve na 13. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah;
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 80.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2012.
10. Razpisni rok: razpis se prične 28. 10.
2011 in se zaključi 9. 12. 2011.
11. Razpisna dokumentacija:
– Besedilo razpisa,
– Prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– Prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
– Tloris Galerije A+A.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– podpisan in žigosan obrazec 2,
– vse zahtevane obvezne priloge, navedene v točki 6.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo,
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva:
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Izpolnjena vloga z vsemi
zahtevanimi prilogami mora biti predložena
v ovitku. Če predlagatelj prijavlja dva projekta, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti
in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 9. 12. 2011 oziroma
najkasneje do tega dne oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku,
z oznako na prednji strani: Ne odpiraj –
Prijava na javni ciljni razpis z oznako JPRAB-2012: 13. Mednarodna razstava arhitekture v Benetkah. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
9. 12. 2011 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka
razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si,
tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva, v času od 28. 10. 2011
do 2. 12. 2011.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno v točki 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 19. 12. 2011.
Ministrstvo bo o predlogu strokovne komisije predlagatelje obvestilo najkasneje 30 dni
po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo
izbralo organizatorja po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa, in največ do vrednosti
projekta, določene v razpisu.
Ministrstvo za kulturo
Št. 10030-342/2011/2
Ob-5113/11
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.,
65/09 – popr. in 20/11), 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, 114/07, 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
javni razpis
pripravniških mest v šolah
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
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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:
Merilo

Možno število
točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem
ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, magistrskega dela, vaj, seminarskih nalog,
hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.

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 proračunu Republike Slovenije za
leto 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
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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,
– 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
v kazenskem postopku oziroma 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«, ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom kandidata, najkasneje do 18. 11.
2011. Prijava se šteje za pravočasno, če je
oddana priporočeno po pošti na zadnji dan
prijave, t.j. 18. 11. 2011.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo
obravnavala in bodo zavržene.
A.6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
21. 11. 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 dokumenti določeni
v A.4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo razpisna komisija v roku
8 dni od odpiranja kandidate pisno pozvala
k dopolnitvi vloge.
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
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O izbiri in razporeditvi bodo kandidati
obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje
v roku 45 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 27. 1.
2012, z začetkom opravljanja, s polnim delovnim časom.
En izvod podpisane pogodbe vzgojnoizobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 10. 2. 2012. Če kandidat v roku,
določenim z razpisom (27. 1. 2012), 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 27. 1. 2012 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
B.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 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. Kriterij študijskega
uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi
diplomskih izpitov, diplome, magistrskega
dela, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v študijskem
programu, evidentiranih v priloženem potrdilu. Upošteva se povprečna ocena vseh
opravljenih izpitov v študijskem programu,

s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom
in drugimi predpisi določene izobrazbene
pogoje za pripravnika.
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 proračun Republike Slovenije za leto 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
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 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,
– 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
v kazenskem postopku oziroma 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
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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
v kazenskem postopku oziroma 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 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Volontersko
pripravništvo v šolah«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 18. 11. 2011. Prijava se šteje za
pravočasno, če je oddana priporočeno po
pošti na zadnji dan prijave, t.j. 18. 11. 2011.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo
obravnavala in bodo zavržene.
V primeru, da se za opravljanje volonterskega pripravništva prijavi manj kandidatov
kot je razpisanih mest, se bodo upoštevale
tudi vloge, ki bodo oddane po 18. 11. 2011.
B.6. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 21. 11. 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 18. 11. 2011, odpirala sproti,
glede na datum prispele vloge. Pri odpiranju
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi
vsi dokumenti, določeni v točki B.4. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo
razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja
kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v B.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 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 45 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.
Pogodbo o opravljanju volonterskega
pripravništva se lahko v primeru, da se pripravnik in vzgojno-izobraževalni zavod tako
dogovorita, sklene tudi s krajšim delovnim
časom. Stranki lahko pogodbo za opravljanje volonterskega pripravništva s krajšim
delovnim časom skleneta za najmanj 20 ur
tedensko.
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. 430-1482/2011/3
Ob-5136/11
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo
za notranje zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
oskrbe žrtev trgovine z ljudmi
v letih 2012/2013,
št. 430-1482/2011
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt oskrbe žrtev trgovine
z ljudmi v Republiki Sloveniji.
Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam
trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki
namestitve v varni prostor v primeru, ko se
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žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem
postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihološko pomoč,
– 24-urno dosegljivost po telefonu za
žrtve,
– pomoč pri urejanju statusa v Republiki
Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 – ZTuj-2),
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje,
– prevajalske storitve in tolmačenje, če
je potrebno,
– pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in
interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in
obravnavani v celotnem kazenskem postopku proti storilcem,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim žrtvam trgovine z ljudmi
v celotnem kazenskem postopku,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije,
– varovanje varnega prostora v času varne namestitve,
– osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko
potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva
v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku
(50.000 kom).
Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. prijavljajo projekt, ki je predmet
razpisa, kar je razvidno iz vloge na javni
razpis;
2. varen prostor se mora nahajati
v Republiki Sloveniji in se ne sme uporabljati za druge namene;
3. projekt se mora izvajati po načelu
nepridobitnosti;
4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87
(Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, 111/05
odl. US: U-I-212-03-14, 69/07), (dokazilo za
društva, ki niso registrirana za dejavnosti iz
oddelka 87 ali 88: priložen s strani upravne
enote overjen statut društva, iz katerega je
razvidno opravljanje dejavnosti);
5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta,
kjer se bo izvajala varna namestitev);
6. projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
7. zagotavljajo uporabnicam ali uporabnikom projekta (t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) 24 urno dosegljivost po telefonu (dokazilo – izpolnjeni obrazci in podpisana izjava
v razpisni dokumentaciji);
8. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
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postopek ali postopek prisilnega prenehanja, oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
9. v projektu se zagotavljajo sredstva
v višini enega zaposlenega delavca. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem
varstvu z višjo ali visoko izobrazbo, smeri
socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 4 leti delovnih
izkušenj (prvi strokovni delavec). Prvi strokovni delavec mora biti državljan Republike
Slovenije. V primeru povečanega obsega
dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi
strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na
dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije projekta. Drugi strokovni delavec
je lahko vključen preko podjemne pogodbe. Zanj je zahtevana izobrazba višja ali
visoka šola ene od smeri izobrazbe, ki so
naštete v 69. členu Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/20 – UPB2 (23/07
popr., 41/07 popr.).
10. strokovna delavca iz prejšnje točke nista bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da nista bila obsojena na nepogojno zaporno kazen več kot 6 mesecev
(dokazilo – podpisani izjavi v razpisni dokumentaciji);
11. zoper strokovna delavca iz 10. točke tega razpisa ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti (dokazilo –
podpisani izjavi v razpisni dokumentaciji);
12. sodelujejo z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih
ter z drugimi pristojnimi državnimi organi pri
urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava
v razpisni dokumentaciji);
13. sodelujejo z drugimi nevladnimi
organizacijami pri izvajanju predmetnega
naročila (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
14. zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi
subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava
v razpisni dokumentaciji).
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
– Izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce za pripravo vloge:
Obrazec za pripravo vloge (Priloga št.
IV/1);
Splošno izjavo prijavitelja projekta (priloga št. IV/2);
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (priloga št. IV/3).
– Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije):
Prijavitelj mora parafirati vse strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo
stran vzorca pogodbe.
– Drugo:
s strani upravne enote overjen statut (priloži samo društvo, ki ni registrirano za opravljanje dejavnosti iz oddelka 87 ali 88);
dokazila o:
– državljanstvu Republike Slovenije za
prvega strokovnega delavca v projektu;
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– izobrazbi za prvega strokovnega delavca v projektu;
– izobrazbi za drugega strokovnega
delavca v projektu;
– dodatni strokovni usposobljenosti
skladno s točko 13 Navodil prijaviteljem za
izdelavo vloge za prvega strokovnega delavca v projektu;
– dodatni strokovni usposobljenosti
skladno s točko 13 Navodil prijaviteljem za
izdelavo vloge za drugega strokovnega delavca v projektu;
fotokopija delovne knjižice ali izpis o obdobjih zavarovanja za prvega strokovnega
delavca v projektu;
fotokopija delovne knjižice izpis o obdobjih zavarovanja za drugega strokovnega
delavca v projektu;
– V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina
prijaviteljev v vlogi predložiti:
Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi projekta
Zahtevana dokazila v skladu s točko 9.
Obvezna vsebina vloge razpisne dokumentacije
– Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo poleg ostalih zahtevanih
dokazil predložiti tudi:
Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden
oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja.
Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine
(za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre
za pravno osebo, nanašati na pravno osebo
(prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje, odločanje ali
nadzor nad prijaviteljem.
Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
Registracija podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati
zadnje stanje, ter kopija morata biti enaka
originalu.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini

in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše
in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno
odpiranje vloge ali za založitev vloge.
6. Merila za izbor projekta
Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge,
ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo
o izbiri izvajalca.
1. Delovne izkušnje:
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma delovne dobe. Ocenjuje se
drugi strokovni delavec, in sicer v primeru,
da ima drugi strokovni delavec 3 leta ali
več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko,
v primeru, da ima manj kot 3 leta delovnih
izkušenj pa prejme 0 točk, pri čemer drugi
strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika.
2. Usposobljenost kadra:
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se
ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga
za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno
2 točki.
Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami
trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur
pa prejme vloga 1 dodatno točko, pri čemer
lahko vloga prejme maksimalno 2 točki.
Za drugega strokovnega delavca
v primeru udeležbe na izobraževanjih in
seminarjih s področja psiho-socialnega
svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela
z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20
ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih
20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke,
pri čemer lahko vloga prejme maksimalno
1 točko.
Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja
s področja psiho-socialnega svetovanja
v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 2
točki, ter za drugega strokovnega delavca
prejme vloga 1 točko.
Iz dokazil o izobraževanju mora biti
razvidno število ur izobraževanja.
3. Višina odhodkov za stroške dela za
prvega strokovnega delavca:
Vloga pri tem merilu lahko prejme
maksimalno 4 točke. Ocenjuje se enoletna
višina odhodkov za stroške dela za prvega
strokovnega delavca, ki jih prijavitelj navede
v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške dela 4 točke, ostale vloge
pa v odstotnem deležu manjše število točk
glede na odstopanje od najnižjih odhodkov
za stroške dela, pri čemer vloga ne more
prejeti manj kot 0 točk.
Prijavitelj naj v ponudbi navede izhodiščni razred za prvega strokovnega delavca.
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4. Cena oskrbnega dne za eno osebo
v primeru oskrbe v varnem prostoru:
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe
v varnem prostoru, ki jo prijavitelj navede
v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema stroške neposredno povezane z oskrbo
žrtev trgovine z ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo ceno oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4 točke,
ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše
število točk glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne v varnem prostoru,
pri čemer vloga ne more prejeti manj kot
0 točk.
Maksimalna vrednost cene oskrbnega
dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru je 35 EUR.
5. Cena izdelave in distribucije informativnega gradiva:
Vloga pri tem merilu lahko prejme
maksimalno 4 točke. Ocenjuje se skupna
cena izdelave in distribucije informativnega
gradiva, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi.
Vloga z najnižjo ceno prejme 4 točke, ostale
vloge pa v odstotnem deležu manjše število
točk glede na odstopanje od najnižje cene
izdelave in distribucije informativnega gradiva, pri čemer vloga ne more prejeti manj
kot 0 točk.
Informativno gradivo je namenjeno
tujcem – imetnikom in prejemnikom delovnih dovoljenj za rizične poklice (plesalke,
poklici v gradbeništvu, zaposlitve v gostinstvu, …) ter tujcem, ki: zaprosijo za izdajo
dovoljenj za prebivanje ali vizumov oziroma
se jim izdajajo dovoljenja za prebivanje ali
vizumi, prestopajo mejo ali prijavljajo prebivališča. Informativno gradivo bo na voljo na
diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, mejnih prehodih,
upravnih enotah, centrih za socialno delo in
v azilnem domu.
V ta namen bo izvajalec projekta zadolžen za produkcijo in distribucijo ustreznih
gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih
populacij. Kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem
naročanju in bo za izdelavo informativnega
gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo
s področja javnega naročanja.
Maksimalna vrednost izdelave in
distribucije informativnega gradiva je
5.000 EUR
Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel
najvišje število točk. V primeru, da bosta
dva projekta dosegla enako število točk, bo
izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega
delavca) dosegel višje število točk.
7. Izločitev vloge
Prijavitelj projekta bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
prisilnega prenehanja;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh
davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih de-

janj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 89/08,
5/09): hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja
projekta, za katerega se prijavlja, že prejel
pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma
Evropske unije ter pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi projekta prihaja do pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji projekta;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS,
št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki
je pri njem zaposlena interesno povezana
s predsednikom ali članom izbirne komisije
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi
pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa
o izbiri, se sklep razveljavi.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Vloga bo v postopku analize izločena
tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala
vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
8. Način financiranja
Naročnik bo financiral naslednje stroške:
1. Stroški dela
V projektu je zagotovljeno financiranje
stroškov dela za enega zaposlenega (prvi
strokovni delavec) v višini celotne plače (do
višine letne bruto plače navedene v razpisni
dokumentaciji in vključno z vsemi dodatki in
drugimi izplačili (npr. regresom, dodatkom
za stalno dosegljivost, prehrano na delu,
potnimi stroški), za drugega delavca (drugi
strokovni delavec) pa samo za dejansko
opravljene ure na projektu po bruto urni postavki navedeni v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo
v skladu s kolektivno pogodbo. Prvi strokovni delavec v projektu, za katerega se
sredstva zagotavljajo s tem razpisom, ne
sme biti zaposlen v drugih programih ali pri
drugem delodajalcu.
2. Stroški oskrbnega dne v primeru
oskrbe v varnem prostoru
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Namestitve v varnem prostoru bodo
financirane le v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne, ki bo navedena
v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec projekta mora v primeru zahteve Ministrstva za notranje zadeve omogočiti ogled prostorov osebi, pooblaščeni
s strani ministra za notranje zadeve.
Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: namestitev, prehrano, prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno,
pomoč pri urejanju statusa, svetovanje in
informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo,
pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki
ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore v celotnem kazenskem postopku in psihosocialna pomoč, varovanje
varnega prostora v času izvajanja varne
namestitve.
3. Izdelava in distribucija informativnega gradiva
Naročnik bo izvajalcu financiral dejanske stroške, povezane z izdelavo in distribucijo informativnega gradiva, ki pa ne smejo
presegati vrednosti, navedene v izvajalčevi
vlogi na javni razpis.
4. Materialni stroški
Po predhodnem dogovoru in odobritvi
naročnika bodo financirani morebitni dodatni
materialni stroški, povezani z oskrbo žrtev
trgovine z ljudmi.
Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana
v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju
proračuna RS oziroma 30. dan od datuma
uradnega prejema vsakokratnega potrjenega mesečnega zahtevka.
Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena
Izvajanje projekta se mora zaključiti
najkasneje do 31. 12. 2013, sredstva pa
morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna Republike
Slovenije.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni
javni razpis je 80.000 EUR.
Projekt mora trajati od podpisa pogodbe
do 31. 12. 2013, sredstva pa morajo biti
porabljena namensko za izvajanje projekta
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna Republike Slovenije.
Zgoraj navedeni znesek predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za
izvedbo projekta.
10. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 28. 11. 2011, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji projekta obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru oziroma izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni
od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklep o izboru izvajalca. Podatki o imenu izvajalca, nazivu projek-

Stran

2502 /

Št.

86 / 28. 10. 2011

ta ter višini odobrenih javnih sredstev bodo
javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 18. 11. 2011.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi v letih 2012/2013,
št. 430-1482/2011«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 38/2011-06/2011
Ob-5140/11
Na podlagi določb Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011) in Statuta Javnega zavoda
Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (Uradni
list RS, št. 77/09) Javni zavod Mladi zmaji –
Center za kakovostno preživljanje prostega
časa otrok in mladih objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti
v Četrtnih mladinskih centrih
Javnega zavoda Mladi zmaji –
Centra za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih,
za leto 2012
(v nadaljevanju: javni razpis)
I. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno
preživljanje prostega časa otrok in mladih,
Resljeva 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
JZ Mladi zmaji).
II. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo
mladinske nepridobitne organizacije v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad (v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC
Črnuče), Četrtnem mladinskem centru Šiška
(v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem
mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju:
ČMC Zalog). Vsi četrtni mladinski centri so
združeni v JZ Mladi zmaji.
Z javnim razpisom želi JZ Mladi zmaji omogočiti mladim/uporabnikom četrtnih
mladinskih centrov v Mestni občini Ljubljana
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(v nadaljevanju: MOL) možnost kvalitetnega
in varnega preživljanja prostega časa ter
mladinskim nepridobitnim organizacijam, ki
delujejo na področju MOL, povezovanje in
sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade/uporabnike četrtnih mladinskih centrov.
III. Definicije uporabljenih pojmov
Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju:
ČMC) so prostori za mlade, kjer le-ti lahko
pridobivajo informacije, samozavest, socialne izkušnje in sklepajo prijateljstva. Vsak
ČMC je varen prostor, v katerem mladi srečajo razumevajoče in podpirajoče odrasle
ter vedoželjne vrstnike. ČMC-ji ponujajo
brezplačne ali simbolično plačljive dejavnosti in na različne načine poskušajo mlade izobraževati, spodbujati, soočati z drugačnim
in presegati lastne omejitve.
Mladinske nepridobitne organizacije so
tiste organizacije, ki so registrirane v skladu
z zakonodajo, ki zagotavlja nepridobitnost,
ter izvajajo aktivnosti.
Mladi/uporabniki ČMC-jev (v nadaljevanju: udeleženci), so predvidoma osebe med
9. in 18. letom starosti, ki se izobražujejo,
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju
MOL-a.
Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju
aktivnosti) v ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče,
ČMC Šiška in ČMC Zalog so skupinske prostočasne aktivnosti, ki so namenjene mladim/uporabnikom ČMC-jev, izvajajo pa se
v njihovem domačem okolju.
IV. Vsebina javnega razpisa
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis za izvajanje aktivnosti v ČMC Bežigrad
(Vojkova 73, Ljubljana), ČMC Črnuče (Dunajska 367, Ljubljana), ČMC Šiška (Tugomerjeva 2, Ljubljana) in ČMC Zalog (Agrokombinatska 2, Ljubljana).
Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska področja:
a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,
c) striparska in/ali grafitarska delavnica,
d) oblikovanje in vizualne komunikacije,
e) glasba in/ali ples,
f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov,
g) nega telesa in ličenje,
h) športne aktivnosti na prostem in/ali
v dvorani,
i) pogovorne aktivnosti/delavnice,
j) izleti in tabori,
k) ekologija,
l) igre,
m) tehnične delavnice,
n) potopisna predavanja,
o) računalniški tečaji,
p) gospodinjska opravila,
r) šola za starše,
z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin in krepitve aktivnega in
odgovornega državljanstva ter ozaveščanja
mladih/uporabnikov ČMC-jev o naslednjih
področjih:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
V. Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem
razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11
– UPB2),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1,
91/05 popr.)
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US
U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP),
– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, skladno s petim odstavkom
21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1),
– študentske organizacije, ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov
(Uradni list RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji/izvajalci dokazujejo z izpiskom
iz sodnega registra oziroma izpiskom iz
ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne
vpisujejo v sodni register).
VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem
razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne
pogoje:
– posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni
ČMC (skupaj z največ osmimi vlogami),
– vsaj en izvajalec aktivnosti, ki bo neposredno izvajal aktivnosti, mora pred prijavo na javni razpis obvezno obiskati ČMC,
v katerem aktivnost prijavljajo. Svoj obisk
vlagatelji dokazujejo s podpisanim potrdilom
o obisku izvajalca/ev aktivnosti v ČMC-ju
(priloga št. 3), ki ga po končanem obisku
prejmejo s strani koordinatorja ČMC-ja. Potrdilo o obisku ČMC mora biti izdano za
obisk, opravljen pred dnevom izteka roka
za oddajo ponudb oziroma najkasneje na
dan poteka roka za oddajo vloge na javni
razpis,
– vlagatelji oziroma izvajalci aktivnosti
se zavežejo, da bodo po končani aktivnosti
izvedli evalvacijo z udeleženci in koordinatorji ČMC-jev,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti morajo predstavljati mladi, predvidoma med 9. in
18. letom starosti,
– vsebina vloge se nanaša na eno od
vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v IV. poglavju – Vsebina javnega
razpisa,
– aktivnost mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2012,
– sodelovanje v aktivnosti je za udeležence brezplačno oziroma je izjemoma lahko njihov prispevek simboličen, če vlagatelji
to argumentirano obrazložijo,
– aktivnost se mora izvajati v prostorih
ČMC-ja, za katerega se vlagatelji prijavljajo
s posamezno vlogo oziroma v njegovi bližnji
okolici, razen v primeru eno ali večdnevnih
izletov oziroma taborov,
– v primeru uporabe drugih prostorov
oziroma javnih površin, morajo vlagatelji
poskrbeti za ustrezno dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih površin,
kadar je to potrebno,
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– izbrani vlagatelji bodo morali pred pričetkom izvajanja aktivnosti pripraviti predstavitev aktivnosti v ČMC-ju,
– aktivnost se mora izvajati v delovnem
času posameznega ČMC-ja in sicer:
– v času od 15.1. do 30. 6. 2011 in 1.9.
do 31. 12. 2012, med 14. in 19. uro,
– v času od 1.7. do 31. 8. 2012, med
12. in 20. uro,
oziroma v dogovoru s koordinatorji ČMCjev. V primeru eno in večdnevnih izletov je
čas prilagodljiv.
– vlagatelji morajo sami zagotoviti tehnično in programsko opremo, ki je potrebna
za izvajanje aktivnosti in je ne zagotavlja JZ
Mladi zmaji (oprema, ki je na voljo v ČMCjih, je opredeljena v XV. poglavju tega razpisa – Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom),
– vlagatelji z istim projektom ne morejo kandidirati na tem javnem razpisu, če
so pred objavo tega javnega razpisa za isti
projekt že pridobili sredstva na javnem razpisu s strani Urada za mladino MOL v letu
2012,
– vlagatelji ne morejo pridobiti sredstev
na tem javnem razpisu, če so za isti projekt že pridobili sredstva na javnem razpisu
s strani Urada za mladino MOL za leto 2012.
JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico preveriti sofinancirane projekte s strani Urada za
mladino MOL. Dvojno financiranje projekta
ni dovoljeno,
– sklop A. (delavnice):
– posamezna delavnica, ki pomeni neposredno delo z mladimi, se mora izvajati
vsaj 1 x tedensko po 2 polni uri oziroma
120 minut,
– odobreni projekt (oziroma sklop delavnic) se mora izvesti v minimalnem obsegu 10 ur neposrednega dela z mladimi, ali
v obliki celoletne aktivnosti,
– posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen
v primeru izletov in športnih aktivnosti, pri
katerih vlagatelj lahko omogoči udeležbo večjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih, ki
so namenjene večjemu številu udeležencev,
mora vlagatelj zagotoviti temu primerno število izvajalcev,
– v primeru izvajanja aktivnosti izven
ČMC-ja morajo vlagatelji poskrbeti za osnovno nezgodno zavarovanje udeležencev,
– sklop B. (izleti in tabori):
– izleti in tabori morajo potekati izven območja Ljubljanskega potniškega prometa,
– minimalen čas trajanja tabora je 5 dni,
minimalno število udeležencev na taboru
je 10, maksimalno število pa 20,
– na 10 do 14 udeležencev pripadata 2
izvajalca aktivnosti, ki ju zagotovi vlagatelj in
soudeležba 1 koordinatorja, ki ga zagotovi
JZ Mladi zmaji,
– na 15 do 20 udeležencev pripadajo 3
izvajalci, ki jih zagotovi vlagatelj aktivnosti in
soudeležba 2 koordinatorjev, ki ju zagotovi
JZ Mladi zmaji,
– vlagatelj je pred izvedbo izleta in/ali
tabora dolžan izvesti koordinacijski sestanek med izvajalci in koordinatorjem/i, ki se
bo(do) udeležili tabora.
VII. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012.
Zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 1.500,00 EUR
(sklop A – delavnice), razen v primeru eno
dnevnih in večdnevnih izletov ter taborov,
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kjer zaprošena vrednost ne sme presegati
3.000,00 EUR (sklop B – Izleti in tabori).
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek na tem javnem razpisu.
Vlagatelj dejstvo, ali je davčni zavezanec ali
ne, potrdi s pisno izjavo, ki je obvezna priloga pogodbe o sofinanciranju projekta.
Najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške dela je 8 EUR neto/uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti.
Vlagatelji lahko v okviru posamezne vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih
stroškov:
– stroškov dela največ dveh izvajalcev
oziroma večjega števila izvajalcev pri tistih
aktivnostih, kjer je predvideno večje število
udeležencev,
– v rubriki stroški dela bo, glede na število ur neposrednega dela z mladostniki, upoštevanih največ do 20% stroškov dela, ki so
povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti,
– stroškov materiala, ki ga za izvajanje
aktivnosti potrebuje izvajalec,
– stroškov najema (tehnične) opreme, ki
je JZ Mladi zmaji ne zagotavlja in je nujno
potrebna za izvedbo aktivnosti,
– drugih stroškov, ki so nujno potrebni
za kvalitetno izvedbo aktivnosti in ki lahko predstavljajo največ 10% celotne vrednosti finančne konstrukcije,
– vlagatelj mora zagotoviti vsaj 5% sredstev za sofinanciranje aktivnosti iz drugih
virov in sicer na tak način, da bo ta vložena
sredstva mogoče dokazati,
– vlagatelj krije stroške prevoza, nastanitve, prehrane in soudeležbe koordinatorja
na aktivnostih tabora in jih lahko vključi v finančno konstrukcijo,
– stroške dela koordinatorja na taboru
krije JZ Mladi zmaji.
Ves nakupljeni material in rekviziti, navedeni in uveljavljeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po končani aktivnosti ostanejo v lasti ČMC-jev, kjer se je aktivnost
izvajala.
Sofinanciranje stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti, za
katero se vlagatelji prijavljajo na javni razpis,
ni mogoče.
Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno predložiti kopije računov, ki se glasijo
na vlagatelja in predstavljajo obveznosti, nastale v upravičenem obdobju. Če JZ Mladi
zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun, ki ga
je uveljavil kot strošek v tem javnem razpisu,
uveljavil še v katerem drugem projektu, preneha obveznost JZ Mladi zmaji do prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral
že prejeta sredstva vrniti na račun JZ Mladi
zmaji, vključno z zamudnimi obrestmi.
V primeru, da vlagatelj zneska računa
ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede,
v kakšnem odstotku oziroma sorazmernem
deležu uveljavlja račun.
Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi
zmaji ob pregledu zahtevka za izplačilo ne
najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, oziroma
ugotovi, da nastali stroški niso neposredno
povezani z izvedbo projekta, lahko JZ Mladi zmaji od prejemnika sredstev zahteva
dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo
nastanek stroška za izvedbo projekta. Če
iz predloženih pojasnil ali izjave neposredna
povezava ni razvidna oziroma če vlagatelj
ne predloži pojasnil ali izjave, se sofinanciranje tega stroška zavrne.
O vsakršni spremembi tekočega projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno
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takoj, najkasneje pa v roku 15 dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti JZ Mladi
zmaji.
VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje,
navedene v razpisni dokumentaciji javnega
razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj
navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj
največ 40 točk.
Izpolnjevanje meril številka 1, 4 in 6 je
lahko ocenjeno s točkami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 5 pa
popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje meril
številka 2, 3, 5, 7 in 9 je lahko ocenjeno
s točkami od 1 do 3, pri čemer pomeni 1
neizpolnjevanje merila, 3 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje meril številka 8 je
lahko ocenjeno s točkami od 1 do 10, pri
čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila,10
pa popolno izpolnjevanje.
Merila za izbor vlog so naslednja:

I. Vsebinska merila:
1. ustreznost referenc izvajalcev
1 točka
3 točke
5 točk

Izvajalca nimata ustreznih referenc za izvajanje aktivnosti
Izvajalca imata delno ustrezne reference za izvajanje aktivnosti
Izvajalca imata ustrezne reference za izvajanje aktivnosti

2. ustreznost aktivnosti z enim od vsebinskih razpisnih področij
1 točka
3 točke

Aktivnost ni v skladu z enim od vsebinskih razpisnih področij
Aktivnost je popolnoma v skladu z enim od vsebinskih razpisnih področij

3. skladnost ciljev z vsebino prijavljene aktivnosti
1 točka
3 točke

Cilji niso v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti
Cilji so v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti

4. primernost časovnega načrtovanja aktivnosti
1 točka
3 točke
5 točk

Časovno načrtovanje ne zagotavlja kakovostne izvedbe načrtovane aktivnosti
Časovno načrtovanje delno zagotavlja kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti
Časovno načrtovanje popolnoma zagotavlja kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti

5. ustreznost načina evalvacije aktivnosti
1 točka
2 točki
3 točke

Neustrezen način evalviranja
Delno ustrezen način evalviranja
Popolnoma ustrezen način evalviranja

6. skladnost aktivnosti s potrebami ČMC-ja
1 točka
3 točke
5 točk

Aktivnost ni skladna s potrebami ČMC-ja
Aktivnost je delno skladna s potrebami ČMC-ja
Aktivnost je popolnoma skladna s potrebami ČMC-ja.

II. Finančna merila:
7. razvidnost namena porabe sredstev aktivnosti
1 točka
2 točki
3 točke

Iz tabele ni razviden namen porabe sredstev aktivnosti
Iz tabele je delno razviden namen porabe sredstev aktivnosti
Iz tabele je popolnoma razviden namen porabe sredstev aktivnosti

8. realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk aktivnosti
1 točka
3 točke
5 točk
7 točk
10 točk

Vse posamezne finančne postavke so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj
aktivnosti
Večina posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj
aktivnosti
Posamezne finančne postavke so ocenjene delno preveč ali premalo/ polovica finančnih postavk je ocenjenih preveč
ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti
Nekaj posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj
aktivnosti
Posamezne finančne postavke so ocenjene realno glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti

9. skladnost odhodkov glede na načrtovane aktivnosti programa
1 točka
3 točke

Nobena od posameznih postavk odhodkov ne odraža dejanskih stroškov vseh aktivnosti in samo naštetih aktivnosti
Vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške vseh aktivnosti in samo naštetih aktivnosti
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Pogoja za financiranje mladinskih aktivnosti v ČMC-ju v letu 2012 sta:
– pridobitev najmanj 30 skupnih točk
v okviru meril in
– pridobitev najmanj 2 točk pri merilih
5 in 7 ter 3 točk pri merilih 1, 2, 3, 4, 6, 8
in 9.
Kolikor vlagatelj kumulativno izpolnjuje
zgoraj navedena pogoja, bo višina financiranja odvisna od prejetih točk in števila
vlagateljev, po naslednjem ključu:
Št. zbranih
točk
30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40

Predviden odstotek
financiranja od višine
sredstev
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, na podlagi meril iz tega poglavja, števila prijav na javni razpis in višine
razpoložljivih sredstev, bodo izmed prispelih
prijav v sofinanciranje izbrane vloge tistih
vlagateljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja
po merilih dosegle višje število točk.
Kolikor imata zadnja dva ali več vlagateljev isto število točk, v sofinanciranje pa se
lahko sprejme le še eno vlogo, bo JZ Mladi
zmaji vlagatelja izbral z žrebom.
Pritožba na merila za ocenjevanje aktivnosti iz tega javnega razpisa ni mogoča.
IX. Sestava vloge
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec (Priloga št. 1).
2. Potrdilo o ogledu ČMC, kjer se bodo
izvajale aktivnosti (priloga št. 3).
3. Druge obvezne priloge iz prijavnega
obrazca.
Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2,
117/06 -ZDavP-2 – v nadaljevanju ZDIJZ)
informacijo javnega značaja opredeljuje
kot: »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja
organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali
dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju:
dokument), ki ga je organ sam izdelal, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od
drugih oseb«.
Vlagatelje na javni razpis opozarjamo,
naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo
zaupni podatki, posebej označijo kot poslovno tajnost. Deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob
morebitni zahtevi za vpogled s strani drugih
vlagateljev, posredovani v pregled ob upoštevanju določb ZDIJZ.
X. Okvirna višina sredstev in rok porabe
dodeljenih sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih sofinanciranju mladinskih aktivnosti za leto
2012, znaša 55.000,00 EUR. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma spreminjanja finančnega načrta
JZ Mladi zmaji.
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo
biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2012.
Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva
in bodo z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo,
morajo oddati:

Št.

86 / 28. 10. 2011 /
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– prvo poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 30. 6. 2012 oziroma do
31. 8. 2012,
– drugo poročilo in končni zahtevek za
izplačilo najkasneje do 31. 10. 2012,
– končno poročilo najkasneje do 31. 1.
2013.
XI. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog je sreda, 21. 11.
2011. Naslov za oddajo vlog je: JZ Mladi
zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
Posamezna vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo ČMC-ja, v katerem se bo izvajala aktivnost, na prednji strani v naslednji obliki:
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem
poglavju besedila javnega razpisa.

Primer naslovne strani ovojnice (slika je simboliþna):
„Ne odpiraj – vloga:
ýMC _________«

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI
Resljeva 18
1000 LJUBLJANA

Primer hrbtne strani ovojnice (slika je simboliþna):
polni naziv in naslov vlagatelja

Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na
pošti zadnji dan razpisnega roka ali osebno predložene do zadnjega dne razpisnega
roka, v času uradnih ur JZ Mladi zmaji, ki
so vsak dan od 9. do 12. ure, bodo štele
za prepozne in bodo kot take zavržene. JZ
Mladi zmaji bo prepozne vloge neodprte vrnil pošiljateljem.
Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog
za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da bo štela kot
formalno popolna:
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tem poglavju besedila
razpisa javnega razpisa,
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– vsebovati mora pravilno izpolnjen prijavni obrazec javnega razpisa,
– vlogi morajo biti priložena obvezna dokazila in druge priloge, ki jih zahteva ta razpisna dokumentacija.
XII. Datum odpiranja in pregled vlog
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo
v prostorih JZ Mladi zmaji po poteku roka
za oddajo vlog.
Odpiranje vlog bo 23. 11. 2011. Kolikor
se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji delovni dan. Odpiranje
vlog ni javno.
Na odpiranju bo razpisna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost
vloge glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Na podlagi ugotovitve razpisne komisije,
da je pravočasna vloga upravičenega vlagatelja formalno nepopolna, bo razpisna komisija pozvala vlagatelja, da jo dopolni v treh
dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane
na pošti zadnji dan roka za dopolnitev ali
osebno predložene do zadnjega dne v času
uradnih ur JZ Mladi zmaji, bodo štele za
prepozne in bodo zavržene.
Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če
jo bo podal upravičeni vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog na javni razpis,
skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je
navedena v IX. poglavju razpisa.
XIII. Odločanje v postopku in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
na razpisanem področju s sklepom odločil
direktor JZ Mladi zmaji, v roku 30 dni od
datuma zaključka odpiranja vlog, o pritožbi
zoper ta sklep, pa Svet zavoda JZ Mladi
zmaji.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v XI. točki javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne
dokumentacije,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
XIV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:
– Besedilo javnega razpisa.
– Prijavni obrazec, ki vsebuje seznam
obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave
(priloga št. 1).
– Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe
aktivnosti v ČMC _________ JZ Mladi zmaji
za leto 2012 (priloga št. 2).
– Potrdilo o obisku v ČMC (potrdilo se
pridobi pri koordinatorjih ČMC) (priloga
št. 3).
– Prvo in drugo delno poročilo (priloga
št. 4).
– Končno poročilo (priloga št. 5).
Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelj
do izteka razpisnega roka prevzame v Upravi JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljub
ljana (pritličje levo), vsak delovni dan med
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9. in 12. uro. Vsa dokumentacija, besedilo
javnega razpisa in obrazci so objavljeni tudi
na spletni strani JZ Mladi zmaji, www.mladizmaji.si in na spletni strani MOL: www.
ljubljana.si.
XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom
Dodatne informacije o javnem razpisu so
zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih
posameznih ČMC-jev, po telefonu vsak delovni dan od 15. do 18. ure ali po e-pošti:
ČMC Bežigrad
Katja Žugman 051/659-025
Sandra Smiljanič 051/659-030
cmc.bezigrad@mladizmaji.si
http://bezigrad.mladizmaji.si
ČMC Črnuče
Aleš Susman 051/659-026
Maja Majcen 051/659-029
cmc.crnuce@mladizmaji.si
http://crnuce.mladizmaji.si
ČMC Šiška
Mateja Maver 051/659-028
Manja Brinovšek 051/659-027
cmc.siska@mladizmaji.si
http://siska.mladizmaj.si
ČMC Zalog
Erika Dolenc 051/659-023
Marko Taljan 051/659-024
cmc.zalog@mladizmaji.si
http://zalog.mladizmaji.si
Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik od
9. do 14. ure)
Vanja Krmelj 01/306-40-64
info@mladizmaji.si.
Informativni dan, na katerem bo predstavljeno delovanje JZ Mladi zmaji in posameznih ČMC-jev ter na katerem bodo vlagatelji
lahko pridobili dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom, bo v prostorih uprave
JZ Mladi zmaji (pritličje levo), Resljeva 18,
Ljubljana, dne 7. 11. 2011, ob 11. uri. Svojo
udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno potrditi na e-naslov info@mladizmaji.si, najkasneje do 3. 11. 2011.
Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izvajalcem v ČMC:
– mini glasbeni stolp,
– LCD projektor,
– stacionarni računalnik,
– prenosni računalnik,
– 8 – kanalna mešalna miza z USB priklopom,
– 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika,
– 2 visoko kakovostna mikrofona,
– TV sprejemnik (ČMC Bežigrad, ČMC
Šiška, ČMC Črnuče),
– DVD predvajalnik (ČMC Bežigrad,
ČMC Šiška, ČMC Črnuče),
– električne grelne plošče (ČMC Bežigrad, ČMC Zalog, ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška),
– električni žar (ČMC Bežigrad, ČMC
Črnuče, ČMC Zalog),
– kombinirana kuhinjska pečica (ČMC
Črnuče),
– električne klaviature (ČMC Zalog).
Javni zavod Mladi zmaji –
Center za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih
Št. 6316-8/2011/1
Ob-5195/11
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne

dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11),
v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07 in
9/11) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav št. 6319-1/2011-4 z dne 25. 7.
2011, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih
projektov za leto 2012 –
razpis v letu 2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)
financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
a. večjih in manjših temeljnih raziskovalnih projektov ter večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov.
b. podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.
Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna
letna sredstva:
Letna sredstva razpisa znašajo predvidoma 11.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran do višine sredstev, razpoložljivih
v Proračunu RS. Pri izvedbi razpisa se pri
dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje
sredstev med znanstvenimi vedami v letu
2013 okvirno ohranja glede na razmerje
v letu 2011 (tabela), ob upoštevanju dodatne
prerazporeditve 200.000 EUR na področje
medicinskih ved.
Znanstvene vede
%
Naravoslovno–matematične vede 21,5
Tehniške vede
29,7
Medicinske vede
12,5
Biotehniške vede
10,2
Družboslovne vede
9,9
Humanistične vede
16,2
Skupaj
100,0
5% sredstev vsake izmed znanstvenih
ved je namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.
Prioritetna področja za izbor raziskovalnih projektov, ki jih je določil Znanstveni svet
agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA), so:
1. večji temeljni projekt za področje
z najvišjo rastjo citatov in največjim številom citatov v primerjavi z vloženimi sredstvi
ARRS (vesoljska znanost, ekologija, farmakologija in toksikologija);
2. večji temeljni projekt, ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec, ki
dela v tujini vsaj pet let in se vrača v Slovenijo (z vsaj 20% zaposlitvijo);
3. večji aplikativni projekt za področja z najvišjo rastjo pridobljenih sredstev
iz gospodarstva ali največjimi pridobljenimi
sredstvi iz gospodarstva v razmerju na vložena sredstva ARRS (geologija, rudarstvo
in geotehnologija, gradbeništvo, električne
naprave, sistemi in kibernetika, računalništvo in informatika, proizvodne tehnologije
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in sistemi, konstruiranje, telekomunikacije,
promet, metabolne in hormonske motnje,
rastlinska produkcija in predelava, arhitektura in oblikovanje). Vodja projekta mora
imeti A3> 5 ali prodani patent, ali uveljavljeni
know-how na področju, na katerem prijavlja
projekt in za katerega prejema plačilo;
4. večji aplikativni projekt, ki ga prijavi
vodja projekta, ki ima vsaj dva mednarodna
patenta v zadnjih 5 letih;
5. večji temeljni ali aplikativni projekt,
ki ga prijavi center odličnosti ali kompetenčni center;
6. večji projekt iz medicinskih ved;
7. en projekt za 100.000 EUR, ki ga
skupaj prijavijo slovenska raziskovalna organizacija in vsaj tri raziskovalne organizacije iz slovenskega zamejstva, pri čemer
mora biti vsaka raziskovalna organizacija
udeležena z vsaj 10%.
Prijave za večje projekte, ki se na podlagi
doseženih ocen uvrstijo v seznam izbranih
projektov za sofinanciranje, bo obravnaval
panel in glede na usklajenost s prioritetami
odločil, ali se izbrani večji projekt sofinancira
kot večji projekt ali kot manjši projekt.
Agencija izbere najmanj 3 večje projekte (200.000 EUR letno). Tak projekt mora
biti najvišje ocenjen znotraj raziskovalnega
področja znotraj ustreznega tipa projektov
(temeljni, aplikativni).
Znotraj vsake vede mora biti izbranih
vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 50%
projektov s področja tehnike, vsaj 35% s področja biotehnike, vsaj 25% s področja medicine in biotehnike, vsaj 20% s področja
naravoslovja, in vsaj 15% s področja humanistike mora biti aplikativnih. Med izbranimi
projekti mora biti vsaj 25% takšnih, katerih
nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata).
Prijavitelji lahko prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih raziskovalnih
organizacijah), kjer ARRS nastopa kot »vodilna agencija«, ki opravi recenzijo projekta.
Avstrijski raziskovalci oddajo prijavo skupaj
s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa avstrijski agenciji FWF pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF. Projekt se lahko
(so)financira samo, če projekt sofinancirata
obe agenciji.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07 in 9/11) in
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik). Raziskovalni projekti, ki jih (so)
financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne
subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev.
Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izbor:
a. večjih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
b. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;

c. podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter
d. podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in
so namenjeni predvsem za pretok (prehod)
mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo in
ki se izvajajo zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje
in znanja v gospodarstvu.
5. Pogoji
Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so
določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-4 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in
v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih
za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti
so sestavni del razpisne dokumentacije in
so objavljeni na spletni strani agencije.
Raziskovalni projekt izvaja projektna
skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci
ter strokovni in tehnični sodelavci.
Če je projektna skupina sestavljena iz
več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija, v kateri
je zaposlen vodja raziskovalnega projekta.
Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan
dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand.
Vodja projekta in izvajalci morajo imeti
za izvajanje raziskovalnih projektov proste
kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je
1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za
izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni
v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta,
ali imeti status zasebnega raziskovalca.
Vodja projekta mora imeti najmanj 170
prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju,
razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 urami, ki izpolnjuje vse
ostale pogoje za vodjo projekta in ima hkrati
izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki ga
vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg
največ okvirno 50.000 EUR.
Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe.
Pogodba mora biti podpisana najkasneje
v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
Na razpis se lahko kot vodje projektov
prijavijo le tisti raziskovalci, ki so eno leto
po zaključku razpisa vodje največ enega
raziskovalnega projekta (ciljni raziskovalni
programi (CRP) se ne štejejo). Raziskovalec, ki je že nastopal kot vodja enega podoktorskega projekta, ne more več prijaviti
podoktorskega raziskovalnega projekta.
ZSA je določil mejno vrednost vsote
A1 + A2 + A3 + A4, ki jo morajo imeti vodje
projektov ob prijavi za vsako vedo posebej
– vrednosti za leto 2011 so:
Večji temeljni projekt:
A1 + A2 + A3 + A4 = 11 naravoslovje in
tehnika
A1 + A2 + A3 + A4 = 10 medicina in biotehnika
A1 + A2 + A3 + A4 = 6 družboslovje
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A1 + A2 + A3 + A4 = 5 humanistika
Temeljni projekt in večji aplikativni projekt:
A1 + A2 + A3 + A4 = 5,5 naravoslovje
A1 + A2 + A3 + A4 = 5,0 tehnika
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,5 medicina, farmacija in geologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 3,5 biotehnika in biologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,0 družboslovje in
klinična medicina
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,5 humanistika
Aplikativni projekt (tudi za temeljni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora
doktorata minilo največ 10 let):
A1 + A2 + A3 + A4 = 3,5 naravoslovje
A1 + A2 + A3 + A4 = 4,0 tehnika
A1 + A2 + A3 + A4 = 1,5 medicina, farmacija in geologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 1,5 družboslovje
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,0 humanistika
Aplikativni projekt, če je pri vodji projekta
od zagovora doktorata minilo največ 10 let:
A1 + A2 + A3 + A4 = 3,0 naravoslovje
A1 + A2 + A3 + A4 = 3,0 tehnika
A1 + A2 + A3 + A4 = 1,0 medicina, farmacija in geologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,0 biotehnika in biologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 1,0 družboslovje
A1 + A2 + A3 + A4 = 1,5 humanistika
Ena tretjina članov projektnih skupin za
temeljne in aplikativne projekte za vse vede
mora izpolnjevati pogoj: A1 + A2 + A3 + A4
=1.
Vodje projektov (temeljni, aplikativni) se
lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno
A1 + A2 + A3 + A4, če kažejo svojo izjemnost
z dosežki znotraj A« (A«>0). Vodje vseh
projektov, razen podoktorskih projektov, morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0.
Dodaten pogoj za vodje večjih temeljnih projektov je, da imajo A« več kot 0. Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati pogoj,
da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0,1.
Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od
zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta. Podoktorand mora imeti
opravljen zagovor doktorata do dne 15. 12.
2011. Če je podoktorand izkoristil starševski
dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša
nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.
Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti
v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas
trajanja podoktorskega projekta.
V okviru razpisa sta določeni dve velikosti temeljnih in aplikativnih raziskovalnih
projektov, in sicer:
a. manjši projekti v letnem finančnem
obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt,
prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.
Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma
dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu
seznama odobrenih.
Preračunano v raziskovalne ure projekta
to pomeni okvirno 3620 letnih ur cenovnega razreda A (1810 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 3210 letnih ur cenovnega razreda B (1610 za projekte v vrednosti
50.000 EUR), 2810 letnih ur cenovnega

Stran

2508 /

Št.

86 / 28. 10. 2011

razreda C (1400 za projekte v vrednosti
50.000 EUR) ali 2520 letnih ur cenovnega
razreda D (1260 za projekte v vrednosti
50.000 EUR) ter
b. večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 200.000 EUR.
Preračunano v raziskovalne ure projekta
to pomeni okvirno 7240 letnih ur cenovnega
razreda A, 6420 letnih ur cenovnega razreda B, 5620 letnih ur cenovnega razreda C ali
5040 letnih ur cenovnega razreda D.
Prijavitelji, ki prijavljajo večji projekt,
v prijavni vlogi posebej navedejo, kateri del
vsebine predloga projekta se nanaša na povečan obseg sredstev (II. faza – točka 14.
Prijavne vloge: Dopolnitev predloga raziskovalnega projekta, če prijavitelj kandidira za
večji projekt).
Večji projekti, ki so lahko temeljni bodisi
aplikativni, morajo dodatno obvezno:
a. Aplikativni projekti:
– vključevati najmanj tri po tipu (glede
na status) različne slovenske raziskovalne
organizacije (raziskovalni zavod, univerzo
in gospodarsko družbo),
– vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in
– izkazovati sofinanciranje.
b. Temeljni projekti:
– vključevati najmanj dve po tipu (glede
na status) različni slovenski raziskovalni organizaciji (raziskovalni zavod ali univerzo ali
gospodarsko družbo),
– vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti).
Vsak projekt (100.000 in 200.000 EUR)
mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj
še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj
20% vrednosti projekta. Pri tem članice iste
univerze ne štejejo kot različne raziskovalne organizacije. V primeru, da je projekt
odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora
navesti že ob prijavi – II. faza – tč. 14 (z
navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih
organizacij).
Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE)
cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se
vsebina predloga raziskovalnega projekta
šteje za poslovno skrivnost.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1, A2 in A4) in
za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah
agencije na dan zaključka javnega razpisa
(oceni A1, A2 in A4).
Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi Metodologije (ocena
A3) je agencija pridobila neposredno od
raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov, ki
so člani programskih raziskovalnih skupin.
Agencija bo za člane programskih skupin
upoštevala samo podatke, ki so vpisani
v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST/2011,
na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.
Vodje raziskovalnih projektov, ki niso
člani nobene programske skupine, vpiše-
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jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOSTD/2011, objavljen na spletni strani agencije
in ga do 15. 12. 2011, do 12. ure oddajo
po elektronski pošti na naslov: vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec mora biti oddan po običajni pošti tudi
v primeru digitalno podpisane prijavne vloge, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, ravno tako do 15. 12. 2011,
do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke
iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat
ni član programske skupine.
6. Prijava na javni razpis
Razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi
prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi
s kratko prijavo z obrazcem ARRS-ZV-JRPrijava/2011-I.
Prijava na javni razpis se kot Prijavna
vloga (Application form) na obrazcu ARRSZV-JR-Prijava/2011-I izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci https://www.
arrs.gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije,
skrbniki spletnega portala eObrazci v RO,
zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov
RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni
portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO
ali agencija).
Podrobna obrazložitev postopka prijave
in pridobitve gesla je v prilogi razpisa.
Prijavni obrazec se istočasno izpolnjuje
v slovenskem in angleškem jeziku – izpolnjen mora biti v obeh jezikih.
7. Merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so
definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih
za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa
v Metodologiji.
Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:
Faza I.
a. Predizbor
ZSA na podlagi analize petletne produkcije slovenskih raziskovalcev po raziskovalnih področjih (pri fiziki se posebej upošteva
podpodročje fizika delcev) in upoštevaje
razpoložljiva sredstva za raziskovalna področja, določi raziskovalce, ki se lahko avtomatično uvrstijo v drugi krog ocenjevanja.
Ti raziskovalci so o možnosti avtomatične
uvrstitve v drugi krog ocenjevanja projektov
obveščeni ob objavi razpisa in v primeru,
da se prijavijo na razpis, v prijavni vlogi za
prvo fazo napišejo le naslov projekta, kratko predstavitev – življenjepis vodje raziskovalnega projekta in izpolnijo administrativne
podatke. Če prijave ne oddajo do zaključka
razpisa, se ne morejo uvrstiti v ll. fazo ocenjevanja. ZSA izbere raziskovalce na podlagi uvrstitve po vrstnem redu po skupni oceni
A1 + A2 + A3 + A4 na seznamu znotraj področja. Vsi izbrani raziskovalci morajo imeti točke v kategoriji A' in morajo imeti skupno število točk A1 + A2 + A3 + A4 najmanj tako, kot je
pogoj za prijavo temeljnega projekta. Ocene
za vrednosti A1, A2 in A4 iz baze SICRIS so
izračunane na dan 10. 10. 2011.
Število tako izbranih raziskovalcev je približno 50% skupno uvrščenih v drugo fazo.

Predizbora ni pri interdisciplinarnih raziskavah in pri podoktorskih projektih.
b. Izbor na razpisu
Prijave za projekte pregledajo člani
znanstvenih svetov ved (v nadaljevanju
ZSV) in v primeru kandidature na neustrezno področje občasnemu strokovnemu telesu predlagajo prerazporeditev na ustrezno
področje, v obrazložitvi pa upoštevajo predvsem OECD (SCI, SSCI) področja objav
vodje projekta in vsebino prijave. V primeru,
da je član ZSV prijavitelj projekta, predlog
prerazporeditve opravi drug raziskovalec
na predlog predsednika ZSV.
Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih
v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila
v dve kategoriji, A in B:
Kategorija
A:
Projekti,
uvrščeni v kategorijo A, se določijo iz projektov
znotraj področja po padajočih ocenah
B1 + B2 + B3 + B4 + B5. V kategorijo
A se uvrstijo tudi podoktorski projekti, pri
katerih predlagatelj prijavlja projekt na drugi
raziskovalni organizaciji, kjer je podoktorand
trenutno zaposlen. Projekti A kategorije še
niso izbrani za financiranje. Pri izbiri projektov za kategorijo A pridejo v poštev samo
tisti, ki imajo oceno B1 + B2 + B3 + B4 + B5
višjo od 15 (prag).
Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo.
V kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki
imajo oceno B1 + B2 + B3 + B4 + B5 nižjo kot 15 in drugi projekti, ki niso uvrščeni
v kategorijo A.
Faza II.
Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora projektov (kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov na obrazcu
ARRS-ZV-JR-Prijava-2011-II (v nadaljnjem
besedilu: prijavna vloga – II. faza) oddajo
dopolnitev predloga raziskovalnega projekta
na spletnem portalu eObrazci.
Sestavni del prijave za II. fazo je tudi
projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge – II. faza ob podpisu pogodbe
ni mogoče spreminjati.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta
nastopa gospodarska družba, bodo morali
v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti,
št. 007-6/2009-8 z dne 17. 6. 2009, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje
državnih pomoči ARRS-ZV-JR-Prijava/2011II-DP.
8. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša
11.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa
se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje
raziskovalnih projektov upošteva tak razrez
sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami
v letu 2013 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2011, ob upoštevanju dodatne
razporeditve 200.000 EUR na področje medicinskih ved, glede na prioritete.
Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta.
Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta.
Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov
projekta s strani drugih zainteresiranih upo-
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rabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in
sicer za celotno obdobje izvajanja projekta
glede na vrednost cene raziskovalne ure ob
začetku financiranja. Če gospodarske družbe samostojno prijavljajo aplikativni projekt
(brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz
vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebujejo dokazila o sofinanciranju projekta,
morajo pa svoj delež sofinanciranja izkazati
v finančnih poročilih.
Glede na obremenitve raziskovalcev
z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz
proračuna Republike Slovenije, bo agencija,
v skladu z določili Uredbe o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05,
26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), financirala
posameznega raziskovalca glede na delež
zaposlitve za raziskovanje, vendar največ
1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna
obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju
izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med
izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
9. Čas trajanja raziskovalnih projektov: predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 12. 2012.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve
leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo
dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar
pomeni, da je s tem določen letni obseg
raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta
na tem razpisu.
10. Izbor raziskovalnih projektov
10.1. – I. faza
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
Občasno strokovno telo pripravi predlog
seznama projektov, ki se uvrstijo v II. fazo
izbora (kategorija A; glej točko 7 javnega
razpisa) ter predlog seznama projektov, ki
se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in
ju posreduje v obravnavo ZSA.
ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov
kategorije A, ki se uvrstijo v II. fazo izbora
prijav, in predlog seznama projektov kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora.
Predlog sklepa posreduje v odločitev direktorju agencije. Upravni odbor agencije odloči
o ugovoru zoper sklep o izboru raziskovalnih projektov po I. fazi razpisa.
10.2. – II. faza
Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog
finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev
direktorju agencije. Upravni odbor agencije
odloči o ugovoru zoper sklep o izboru raziskovalnih projektov.
11. Način, oblika in rok za predložitev
prijav – I. faza
11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim
podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-ZVJR-Prijava/2011-I na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma

(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO
in vodja raziskovalnega projekta). Prijave
morajo biti oddane do vključno 15. 12. 2011,
do 12. ure.
Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog
ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal ARRS eObrazci do
15. 12. 2011, do 12. ure.
11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski
obliki kot nepodpisana (na spletni portal
agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora
biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO
in vodje raziskovalnega projekta 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
– Razpis za projekte« in obvezno oznako
prijave (ARRS-ZV-JR/2011-I /...), z oznako
vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 7
prijavnega obrazca) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je
v roku oddana v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal ARRS
eObrazci do 15. 12. 2011, do 12. ure in
v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 15. 12. 2011, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 12.
2011 (poštni žig).
11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2.
– elektronska in pisna;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki
bo na razpis prispela formalno nepopolna
in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem
roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
12. Datum odpiranja prijav: komisija za
odpiranje prijav bo 19. 12. 2011, ob 10. uri,
na sedežu Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku
dostavljene in pravilno označene prijave.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izboru projektov po I. fazi izbora obveščeni predvidoma do konca aprila 2012.
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze izbora, predvidoma
v novembru 2012.
14. Način, oblika in rok za predložitev
prijav – II. faza: postopek oddaje prijav bo
podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se
bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki
in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
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15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).
15.2. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na spletnih
straneh agencije: http://www.arrs.gov.si
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na
tel. 400-59-60 (Vanja Rodič, Almira Bremec,
Tina Valenci in Mateja Gašpirc).
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 671-497/2011-2
Ob-5142/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 110/02 in 15/03), 3. in 72. člena
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 115/08, 82/11) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov,
dodelitev domicila in dodelitev uporabe
prostora programom Letnega programa
športa v MOL za leto 2012,
ter
zbiranje predlogov za sofinanciranje
Programov mestnih panožnih športnih
šol otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
za leto 2012
1. Pomen izrazov- povzeti po Pravilniku
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 115/08)
Izvajalec letnega programa športa v MOL
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko
vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega
programa športa v MOL na podlagi tega
razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa
športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe
izvedbe enega ali več programov povežejo
z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed
sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani
konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa
športa v MOL.
Športna panoga je tista panoga, ki je
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne
sisteme mednarodnih športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko
smučanje, atletika, gimnastika (športna in
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom,
kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby,
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smučarski skoki, smučarski teki, tenis in
vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega
pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli.
V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času,
ko ne poteka redni program vzgoje oziroma
izobraževanja.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih
objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške
obratovanja športnega objekta in ne najemnine.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
letnega programa športa v MOL, dodelitev
pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam
v športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje
programov Letnega programa športa v MOL
za leto 2012, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in
športnim zvezam za leto 2012.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji
prejeli na podlagi predlogov za ta razpis,
bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti
namenjena v dobro končnih uporabnikov in
se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni
programa za končnega uporabnika.
I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec
MOL v e- Razpisu oziroma Obrazec vloga
domicil
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo enega leta se športnim društvom
in športnim zvezam v športnih objektih kot
izvajalcem programov letnega programa
športa v MOL izvede z namenom zagotovitve prednostne uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma
zveze, kolikor na športnem objektu obstaja
prostor, in z namenom prednostne uporabe
prostora v mreži javnih športnih objektov za
izvajanje programov društva oziroma zveze.
II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 1, 2, 3, 4, 5, 9
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov
se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov
in namen uporabe športnih objektov se za
izvedbo letnega programa športa opredelita
in objavita v razpisni dokumentaciji.
Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ
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v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži
javnih športnih objektov.
Prednost pri uporabi prostora v mreži
javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter
programi športne vzgoje otrok in mladih,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
Vadbena enota za dodeljevanje uporabe
prostora je 45 minut.
Na podlagi števila točk, ki so jih programi
izvajalcev dosegli v postopku vrednotenja
na posameznem področju letnega programa športa, in vlog izvajalcev za uporabo
športnih objektov, se na posameznih športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na
podlagi katerega se posameznim izvajalcem
programov določi obseg uporabe športnih
objektov izražen v urah.
Vlagatelji lahko v razpisni dokumentaciji zaprosi za dodelitev uporabe športnega
objekta v mreži MOL. V vlogi lahko navede
želeno in nadomestno lokacijo. V postopku
dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli katerikoli prost
športni objekt, ki je v mreži javnih športnih
objektov MOL.
Obseg uporabe športnih objektov se za
Programe športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,
v katere so vključeni registrirani športniki,
določi glede na starostne kategorije, kot jih
opredeljujejo pravila posameznih panog:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do
240 ur,
– starejši dečki in deklice v obsegu do
320 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 400
ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 560
ur.
Obseg uporabe športnih objektov se
za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v katere so vključeni registrirani
športniki, določi v starostni kategoriji:
– člani in članice v kakovostnem športu
v obsegu do 320 ur,
– člani in članice v vrhunskem športu
v obsegu do 800 ur.
III. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega
razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in
uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako
področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 115/08).
Osnovo za izračun zneskov iz petega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 35. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni
list RS, št. 115/08, 82/11) predstavljajo zneski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem
dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom
Letnega programa športa v MOL za leto
2011, zbiranje predlogov za sofinanciranje
teh programov za leto 2012 ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih
šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2012.
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov na naslednjih področjih delovanja v športu:

a. Zlati sonček za predšolske otroke,
Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– propagandno gradivo;
– strokovni kader;
– najem do 60 ur uporabe objekta na
skupino, ki lahko obsega do 20 otrok.
b. Šolska športna tekmovanja, druga tekmovanja za otroke do 12 let in študentska
športna tekmovanja, Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader (sodniki);
– stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo).
c. Drugi do 80 urni interesni programi
športne vzgoje otrok (Obrazec 2), mladine
in študentov (Obrazec 1) ter otrok in mladine
s posebnimi potrebami (Obrazec 2)
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader in objekt za izvedbo do
80 ur interesne športne vzgoje na skupino;
– strokovni kader in objekt za izvedbo
do 80 ur interesne športne vzgoje v času po
pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški
programi).
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra in
objekta za izvedbo do 80 ur programa športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi
potrebami.
d. Programi vadbe športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa
odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna
kategorija člani), Obrazec 3
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje strokovnega kadra, objekta, materialnih stroškov programa (stroški
materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostnih kategorijah kot jih
opredeljujejo pravila posameznih panog:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do
240 ur;
– starejši dečki in deklice v obsegu od
240 do 400 ur;
– kadeti in kadetinje v obsegu od 300
do 800 ur;
– mladinci in mladinke v obsegu od 400
do 1100 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov kakovostnega športa članov
v prednostnih športnih panogah zaprosijo za
sofinanciranje najemnine objekta, na področju programov kakovostnega športa ostalih
športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih
objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 320 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa članov
v prednostnih športnih panogah zaprosijo
za sofinanciranje vadbe registriranih športnikov ter omogočanje uporabe javnih športnih objektov, na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko
v okviru vloge zaprosijo za omogočanje
uporabe javnih športnih objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 1200 ur.
e. Programi mestnih panožnih športnih
šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni
in vrhunski šport, Obrazec 8
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Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih
trenerjev v prednostnih športnih panogah,
v obsegu 40 pedagoških ur na teden v programih športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
ki jih izvajajo športna društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih
oziroma mednarodnih panožnih športnih
zvez.
f. Športna rekreacija odraslih- Programi
vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta za
izvedbo do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. Kolikor je vlagatelju
v objektih v lasti MOL odobreno do največ
80 ur za posamezen program, vlagatelj za ta
program ne more prejeti denarnih sredstev
sofinanciranja. Če so udeleženci programa
socialno in zdravstveno ogroženi, invalidi
oziroma občani, starejši od 65 let, lahko
vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za
sofinanciranje strokovnega kadra.
Za Programe športa invalidov lahko vlagatelji za izvedbo do 80 ur programa na
skupino, v kateri je največ 10 invalidov, zaprosijo za sofinanciranje uporabe objekta in
strokovnega kadra.
g. Športna rekreacija odraslih- Programi
prireditev in projekti animacije, Obrazec 5
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih športno rekreativnih
prireditev:
– Ljubljanski maraton;
– Maraton Franja;
– Pohod ob žici.
Poleg naštetih prednostnih športno rekreativnih prireditev lahko vlagatelji v okviru
vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje:
– Športni vikend Ljubljanica;
– Športnik leta;
– drugih velikih športno rekreativnih prireditev v MOL;
– drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športno rekreativne programe, kot so ligaška
športno rekreativna tekmovanja, enodnevne
in večkratne animacijske športno rekreativna prireditve.
h. Programi za podporo delovanju zvez
športnih društev, Obrazec 6
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze športnih društev s sedežem
v MOL. Sofinancirajo se:
– stroški dela izvajanja poslovnih funkcij
(podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje
s financami in računovodstvo ter ravnanje
s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca, za polni delovni čas,
– konkretni projekti na področju ohranjanja blagovnih znamk, izobraževanja strokovnega in organizacijskega kadra in druge
projekte, ki jih v Letnem programu športa
opredeli pristojni organ.
i. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje objekta in dejanskih stroškov (stroški materiala, blaga in storitev).
j. Program mednarodne dejavnosti,
Obrazec 10
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje dejanskih stroškov (blago
in storitve) za programe mednarodne de-

javnosti, ki so določeni v letnem programu
športa in v katerih nastopajo športniki, izbrani v reprezentanco MOL.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/06);
– zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl.
št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP);
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca
ter sofinanciranja programov in uporabe
mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in
izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce
MOL z državljanstvom Republike Slovenije;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
v športu;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov;
– imajo status športnega društva, katerih
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno
zbirko članstva in zbirko udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov
ne morejo;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z državo, Mestno občino Ljubljana in njenimi
povezanimi osebami;
– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene
z razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna
MOL;
– dodeli uporaba javnega športnega prostora ali
– v postopku vrednotenja programov po
merilih prejme vsaj 40% točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki
so združeni v konzorcij znotraj posamezne
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi
na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma
izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja
programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij
se v postopku vrednotenja obravnava kot

Št.

86 / 28. 10. 2011 /

Stran

2511

vloga enega vlagatelja. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev
statusa izvajalca letnega programa športa
v MOL.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Zlati sonček za predšolske otroke, Obrazec 1:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno – organizacijskega
dela v športu;
– zagotovi izvajanje programov v skupinah, v katerih je največ 20 udeležencev;
– zagotovi izvajanje programov v skladu
s podrobnimi določili o predmetu in obsegu
vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko programa oziroma naloge, določeni
s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Šolska športna tekmovanja za
šoloobvezne otroke, druga tekmovanja za
otroke do 12 let in študentska športna tekmovanja, Obrazec 1:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– za izvedbo šolskih športnih tekmovanj
mora biti izvajalec registriran za opravljanje
športne dejavnosti oziroma mora biti včlanjen v nacionalno panožno športno zvezo;
– za izvedbo študentskih športnih tekmovanj mora biti izvajalec registriran za
opravljanje športne dejavnosti, mora imeti
status pooblaščenega izvajalca programov
študentskih športnih tekmovanj s strani Univerze v Ljubljani in mora biti včlanjen v nacionalno študentsko športno zvezo – SUSA;
– za izvajanje programa mora izvajalec
zagotoviti odgovorno osebo, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali
ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– za izvedbo programa mora izvajalec
zagotoviti ustrezen sodniški in drug kader
z licenco nacionalne panožne športne zveze.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Drugi do 80 urni interesni
programi športne vzgoje otrok (Obrazec 2),
mladine in študentov (Obrazec 1) ter otrok
in mladine s posebnimi potrebami (Obrazec 2):
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki:
– za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno – organizacijskega
dela v športu; (za počitniške programe samo
ta pogoj)
– zagotovi izvajanje programov (razen
počitniških programov)v skupinah, v katerih
je največ 20 udeležencev (otrok, mladih ali
študentov);
– zagotovi izvajanje programov za udeležence s posebnimi potrebami v skupinah,
v katerih je največ 10 udeležencev (otrok
ali mladih);
– z ustreznimi zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino s posebnimi potrebami.
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– izvajalci programov interesne športne
vzgoje v času po pouku (program 1.2.5.1.)
ali v pouka prostih dnevih (počitniški programi 1.2.5.2.), morajo predložiti kopijo dogovora med izvajalcem in osnovno šolo, na kateri
bodo izvajali interesno športno vzgojo.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Programi vadbe športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa
ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci
s programi vadbe v posameznih športnih
panogah, ki izvajajo vsaj en program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport oziroma vsaj en
program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega
sistema nacionalne ali mednarodne športne
zveze v eni izmed pet starostnih kategorij.
Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih
starostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program
skladno z vsemi določili v vseh predhodnih
starostnih skupinah, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih
panožnih športnih zvez.
Na področju programov športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo
izvajalci s programi, v katere so vključeni
registrirani športniki in tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih
panožnih športnih zvez.
Na področju programov kakovostnega
športa prednostnih športnih panog lahko
na razpis kandidirajo izvajalci s programi,
v katere so vključeni registrirani športniki
in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih
zvez.
Na področju programov vrhunskega
športa prednostnih športnih panog lahko
na razpis kandidirajo izvajalci s programi,
v katere so vključeni registrirani športniki
s statusom kategorizacije mednarodnega,
svetovnega ali perspektivnega razreda po
pravilniku OKS, in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji
člani in članice.
Na področju programov vrhunskega
športa ostalih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere
so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru
nacionalnih panožnih športnih zvez.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki je v letu 2011 prejemal sredstva za stroške dela enega ali več trenerjev.
Izvajalec samo izpolni Obrazec 8. Pogodbe
o izvajanju programa se za obstoječe število
trenerjev z aneksom podaljšajo.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter Programi športa
invalidov, Obrazec 4:
Na razpis za sofinanciranje se lahko
prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
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– za vodenje programov iz prejšnjega
člena tega pravilnika zagotovijo strokovni
kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo
športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno – organizacijskega
dela v športu,
– so vadbo v vadbeni skupini, s katero zaprošajo za sofinanciranje, izvajali tudi
v predhodnem letu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslihProgrami prireditev in projekti animacije,
Obrazec 5:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki:
– imajo v svojih aktih opredeljeno izvajanje športne dejavnosti;
– za vodenje programa zagotovijo odgovorno osebo z visokošolsko izobrazbo
športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno- organizacijskega
dela v športu;
– za izpeljavo- izvedbo programa zagotovijo ustrezen sodniški in drug kader z licenco panožne zveze.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Programi za podporo delovanju
zvez športnih društev, Obrazec 6:
Sofinancira se delovanje zvez športnih
društev, ki so bila ustanovljena najmanj
5 let pred letom, za katerega je objavljen
razpis.
Konzorciji športnih društev niso predmet
sofinanciranja delovanja.
Pogoj za sofinanciranje stroškov strokovno-organizacijskega delavca je ustrezna izobrazba oziroma ustrezna usposobljenost.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Program velikih mednarodnih
tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo mednarodna tekmovanja
in prireditve, kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na
območju MOL in so uvrščeni v letni program
športa, ter druga tekmovanja in prireditve;
– za razpisani program 3.4.5.5. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških
tekmovanj se lahko prijavijo izvajalci, ki
v razpisanih prednostnih športnih panogah
organizirajo druga tekmovanja in prireditve
evropske oziroma regionalne mednarodne
pokale oziroma lige in zagotavljajo neposredne prenose domačih tekem;
– kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predložiti še soglasje
po določilih 53. člena Zakona o športu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Program mednarodne dejavnosti, Obrazec 10:
Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki
združuje športna društva iz več športnih panog in lahko na podlagi tega zagotovi kakovosten izbor športnikov za nastope v reprezentanci MOL.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno
področje.
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Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa,
kakovost in realnost programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje
posebej.
6. Okvirna višina sredstev za izvedbo
razpisanih programov
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOL za leto 2012.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 4.655.901eurov.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih programov za leto
2012, po posameznih razpisnih področjih
znašajo:

Šifrant

Okvirni razpisan prostor v 45
minutnih vadbenih enotah

Naziv

1.

Program športa otrok in mladine

2.

Šport odraslih

3.

Razvojne in strokovne naloge v športu

Okvirna razpisana sredstva v €

190.000

3.618.000

50.000

320.000

1.000

717.901

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

Nosilec

Obrazec

Številka
programa

Program

1.

Program športa otrok in mladine

1.1.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

1.1.1.

Zlati sonček za predšolske otroke

Kolčan

Obrazec 1

1.1.1.1.

Drsanje

Kolčan

Obrazec 1

1.1.1.2.

Krosi

Kolčan

Obrazec 2

1.1.2.

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke

1.2.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

1.2.3.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Plut

Obrazec 1

Individualne panoge
Ekipni športi
Plut

Obrazec 1

1.2.4.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let
Zaključna tekmovanja za ostale programe interesnih dejavnosti

Kolčan

Obrazec 2

1.2.5.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

1.2.5.1.

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

1.2.5.2.

Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški programi)

1.2.5.3.

Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke

1.2.5.4.

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

1.3.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov
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Številka
programa
1.3.1.

Program
Šolska športna tekmovanja za mladino
Individualne panoge
Ekipni športi

Plut

Rems

Obrazec 1

Obrazec 3a

1.3.2.

Medfakultetna tekmovanja

1.3.2.1.

Ligaška tekmovanja med fakultetami

1.3.2.2.

Enodnevna tekmovanja

1.4.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
Individualne panoge
Kolektivne panoge

Rems

Rems

Obrazec 8

Obrazec 3b

1.5.

Mestne panožne športne šole

2.

Šport odraslih

2.1.

Programi vadbe kakovostnega športa
Individualne panoge
Kolektivne panoge

Rems

Obrazec 3b

2.2.

Programi vadbe vrhunskega športa
Individualne panoge
Kolektivne panoge

Počervina

Počervina

Počervina

Obrazec 4

Obrazec 5

Obrazec 5

2.3.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

2.3.1.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

2.3.1.1.

Programi vadbe

2.3.1.2.

Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let

2.3.1.3.

Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene

2.3.1.4.

Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene

2.3.2.

Projekti animacije

2.3.2.1.

Ligaška tekmovanja

2.3.2.1.1.

nogomet

2.3.2.1.2.

košarka

2.3.2.1.3.

odbojka

2.3.2.1.4.

tenis

2.3.2.1.5.

kegljanje

2.3.2.1.6.

namizni tenis

2.3.2.2.

Animacijske športno rekreativne prireditve

2.3.2.2.1.

Tek (priprava na Ljubljanski maraton)

2.3.2.2.2.

Nordijska hoja

2.3.2.2.3.

Pohodništvo

2.3.2.2.4.

Kolesarstvo (priprava na maraton Franja)

2.3.2.2.5.

Trim steze

2.3.2.2.6.

Tek na smučeh

2.3.2.2.7.

Plavanje
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Počervina

Lebar

Počervina

Rems

Počervina

Obrazec

Obrazec 4

Obrazec 6

Obrazec 5

Obrazec 9

Obrazec 10

Številka
programa
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Program

2.3.2.2.8.

Drsanje

2.3.2.2.9.

Rolanje

2.3.2.2.10.

Kajak – Kanu

2.3.2.2.11.

Turnirji ulične košarke po četrtnih skupnostih

2.4.

Programi športa invalidov

3.

Razvojne in strokovne naloge v športu

3.1.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

3.1.1.

delovanje zvez društev

3.1.2.

spodbuditev registriranih športnih blagovnih znamk

3.4.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

3.4.1.

Ljubljanski maraton

3.4.2.

Pohod ob žici

3.4.2.1.

Tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle

3.4.2.2.

Pot ob žici – letna akcija

3.4.3.

Maraton Franja

3.4.4.

Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL

3.4.4.1.

Športni vikend Ljubljanica

3.4.4.2.

Športnik leta

3.4.4.3.

Druge prireditve

3.4.5.

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve

3.4.5.1.

Tek na Šmarno goro

3.4.5.2.

Kajakaški maraton na Ljubljanici

3.4.5.3.

Druga tekmovanja in prireditve

3.4.5.4.

Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj

3.4.5.4.1.

Košarka

3.4.5.4.2.

Rokomet

3.4.5.4.3.

Nogomet

3.4.5.4.4.

Hokej

3.4.5.4.5.

Odbojka

3.4.6.

Mednarodna dejavnost
Nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5. mest

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti
porabljena v letu 2012.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p.
25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 21. 11. 2011 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena
in oddana v elektronski sistem (e- Razpis).
Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlo-
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gi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti
priložena v e- Razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo
v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis
s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti,
ne bo upoštevana.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec
MOL« v e- Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga«
v e- Razpisu;
– izjave oddane preko e- Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati
natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane
v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam
izvajalcev z lokacijami izvajanja programov
se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci
morajo v svojih komunikacijskih sredstvih
s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL.
9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 24. 11. 2011 in ne bo
javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo
razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku
3 dni dopolnijo.
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi odločitve/predloga razpisne
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede
izbora meril v okviru razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti
ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene
z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala
in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
(razen glede formata ovojnice), ki je določen
v 8. točki besedila tega razpisa;
– ki bodo predložene na drug način (npr.
po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov;
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– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije za posamezno
razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku
odpiranja vlog oziroma najkasneje v osmih
dneh od sprejema proračuna MOL za leto
2011, če proračun MOL za leto 2011 do
izteka roka 120 dni po zaključku odpiranja
vlog še ne bo sprejet.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji
»on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in
natisnejo izpis s podatki o vlogi;
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresiranim dobili:
– na informativnem dnevu, ki bo 7. 11.
2011, v veliki sejni dvorani Magistrat, Mestni trg 1,
– pri skrbniki društev po telefonu oziroma
po e-pošti:
– na tel. 08/200-39-00, v času uradnih
ur.
Mestna občina Ljubljana
Št. 331-10/2011-1
Ob-5162/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) in
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana v letu 2012
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
za programe razvoja podeželja na območju
MOL za naslednje vrste pomoči in namene:
1. Pomoči po Uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka;
1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči;
1.1.1.c) postavitev sadnega nasada;
1.1.1.d) postavitev nasada špargljev.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
1.1.2.a) nakup materiala in opreme za
adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev
izpustov;

1.1.2.b) nakup opreme hlevov
1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, itd.), razen gnojnih jam in
gnojišč za namene izpolnjevanja standarda
nitratne direktive;
1.1.2.d) postavitev pašnika.
1.2.
Ohranjanje
tradicionalnih
stavb (5. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006)
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica
sadja, sušilnica za lan, itd.), če naložba ne
povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti
kmetije.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006);
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe
informacijskih poti za potrebe kmetij;
1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti
sadja;
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave
in poljščin (integrirana in eko pridelava);
1.3.4. Dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju;
1.3.5. Organizacija in tehnike varnega
dela na kmetijskih gospodarstvih.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006)
2.1.1.a) Predelava primarnih kmetijskih
in gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave,
žit, mleka, mesa, lesa, itd. ...
2.1.1.b) Neposredna prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih
kmetijskih gospodarstev
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006)
2.2.1. Turizem na kmetiji
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb in
tehnično podporo v kmetijskem sektorju, se
uporabljajo ne glede na to ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz
državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta
z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu
87 (1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88 (1) Uredbe (ES)
št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena
največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES)
št. 1857/2006 se ne sme kumulirati
s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES)
št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči,
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določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in
v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana.
Upravičenci lahko za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
ohranjanje tradicionalnih stavb in naložbe
po pravilu de minimis, vložijo vloge za več
namenov, vendar samo eno vlogo za isti namen. Vlogo lahko vložijo tudi za fazno naložbo, ki se bo izvedla v največ treh fazah.
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za posamezne vrste pomoči in
namene izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Upravičenci za naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih
(mikropodjetjih) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s sonaravno pridelavo kmetijskih pro
izvodov (eko, integrirano), ki so usmerjeni
ali se bodo usmerili v prosto rejo živali in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju Mestne občine Ljub
ljana.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom (mikropodjetjem), ki niso podjetja v težavah. Upravičenci
ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom
sklepa o dodelitvi pomoči.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu (mikropodjetju) ne sme preseči 400.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo (podjetje) na območju z omejenimi
možnostmi. Višina pomoči znaša do 50%
upravičenih naložb (stroškov) na območjih
z omejenimi možnostmi in do 40% upravičenih naložb (stroškov) na drugih območjih,
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih
stroškov na naložbo.
1.2. Upravičenci do dodelitve državnih
pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) leži na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičenci ne smejo
pričeti z investicijo pred prejemom sklepa
o dodelitvi pomoči.
Pomoč se lahko odobri v višini do 60%,
na območjih z omejenimi možnostmi do
75% dejanskih stroškov, ki nastanejo pri
naložbah ali prizadevanjih za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
vendar ne več kot 10.000 EUR upravičenih
stroškov na naložbo.
1.3. Upravičenci do tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
Upravičenci do sofinanciranja storitev
tehnične podpore v kmetijskem sektorju so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Mestne
občine Ljubljana ter njihovi družinski člani.
Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so izvajalci – organizacije, ki

so registrirane za izvajanje tehnične pomoči
na področju kmetijstva. Pomoč se dodeli
do 100% stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne
smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki
se ukvarjajo z dopolnilnimi in nekmetijskimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli mikropodjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni
dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto
znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali
drugih dajatev. Bruto intenzivnost ne sme
presegati 50% upravičenih stroškov, oziroma ne več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov na naložbo.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšna kumulacija
povzročila intenzivnost pomoči, ki presega
že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe
v predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (mikropodjetjih) le
kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja
v težavah.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen.
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.1.a) nakupa novega rastlinjaka in
montaže ter opreme:stroški nakupa novega
rastlinjaka s pripadajočo opremo in stroški
montaže.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2.
1.1.1.b) nakupa nove mreže proti
toči:stroški nakupa nove mreže in ostalih
elementov v skladu z izvedbenim načrtom,
stroški postavitve, stroški priprave izvedbenega načrta za postavitev mreže s stroški
svetovanja in nadzora.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– izvedbeni načrt za postavitev mreže
proti toči v sadovnjakih, s popisom del in
materiala;
– imeti v lasti ali na novo posaditi nasad
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1
ha koščičarjev.
1.1.1.c) postavitve sadnega nasada:
stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški
priprave zemljišča (dela, ki ne pomenijo posega v prostor v skladu z veljavno zakono-
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dajo kot so, globoko oranje, odstranjevanje
štorov ipd.), nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov
mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev,
oziroma 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja;
– na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev
ali 0,3 ha lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja.
1.1.1.d) postavitve nasada špargljev:
stroški nakupa večletnega sadilnega materiala
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora imeti v lasti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;
– na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem
konj, perutnine, prašičev, kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi možnostmi.
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.2.a) nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev
izpustov:stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov, stroški ureditve
izpustov
1.1.2.b) nakupa opreme hlevov: stroški
nakupa opreme za odstranjevanje gnoja,
napajalne, krmilne, molzne, prezračevalne
opreme ipd.
1.1.2.c) nakupa materiala za gradnjo ali
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov, (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
nitratne direktive: stroški nakupa materiala
za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov
Pogoji za dodelitev državne pomoči:
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji
z izpustom;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč za rejo drobnice;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč na območjih
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, mlada živina) ter10 ležišč na območjih
z omejenimi dejavniki za krave dojilje;
– imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za
neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in
gnojnice in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju: GVŽ/ha),
na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije za namene iz točke 1.1.2.a) in
točke 1.1.2 c) ali izjavo, da ustrezno dovoljenje ni potrebno
1.1.2.d) postavitev pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev na pašne
čredinke, nakupa opreme za ureditev napa-
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jališč za živino, stroški lastne udeležbe (delo
in material).
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– načrt postavitve pašnika minimalne
površine 3 ha, s popisom del, opreme in
opisom tehnologije paše.
1.2. Ohranjanje tradicionalnih stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.2.1. Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za
sadje, sušilnica za lan itd …), če naložba ne
povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti kmetije: stroški priprave dokumentacije
za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali
obnovo oziroma sanacijo objekta, stroški
nabave materiala za obnovo, stroški za izvajanje del.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti
vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno
za področje kulture;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
zgodovinsko izpričana dokumentacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiško
knjižni izpisek, katastrski načrt).
Pri naložbah v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbah
za ohranjanje tradicionalnih stavb je DDV
upravičen strošek v primeru, ko ga upravičenec ne more izterjati na podlagi nacionalnih predpisov.
1.3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov predavanj, demonstracij, tečajev,
delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja
na tekmovanjih in stanovskih srečanjih, itd.
Teme tehničnih podpor:
1.3.1 Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe
informacijskih poti za potrebe kmetij,
– predstavitev postavitve pašnih ograj
za drobnico;
– izboljšanje klavne kakovosti konj (ustrezna prehrana, pitanje na primerno težo);
– promocija rdečega mesa sonaravno
rejenih živali (seznanjanje potrošnikov, uvajanje v ponudbo turističnih kmetij, promocija
uporabe in priprave mesa);
– uvajanje alternativnih kmetijskih poljščin za pridelavo krme v spremenjenih klimatskih pogojih (postavitev in ovrednotenje
poskusov pridelave mešanic TDM na Ljub
ljanskem barju in na VVO Ljubljane, seznanitev pridelovalcev z rezultati);
– predstavitev in praktični prikaz spletnih
strani, ki nudijo možnost vpogleda in uporabe podatkov na kmetijskih gospodarstvih
s področja aktualne kmetijske politike, veljavnih predpisov, navodil, strokovne literature, novosti, itd. (računalniški tečaj);
1.3.2. Povečanje pridelkov in kakovosti
sadja,
– obnove sadnih nasadov (priprava projektov za nove nasade, uvajanje mrež proti
toči);
– pridelava jagod in ostalih sadnih vrst
(ciljno izobraževanje pridelovalcev jagod,
koščičarjev in pečkarjev za dvig kakovosti
in količino pridelanega sadja, vzpostavitev
informacijskega sistema preko elektronske
pošte, zasnova poskusa v nasadu jagod
s primerjavo ekološkega in integriranega
varstva rastlin);
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– spodbujanje pridelave ter predelave stare sorte hruške »dišečka« v žganje
ustrezne kakovosti v smeri razvoja blagovne znamke (svetovanje pri sajenju novih
nasadov, spremljanje tehnologije pridelave
in predelave v žganje, ocenjevanje žganj,
aktivnosti za zaščito blagovne znamke);
1.3.3. Spodbujanje pridelave zelenjave in
poljščin (ekološka in integrirana pridelava)
– pridelava varne in kakovostne zelenjave ter poljščin (kontrolirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev, kapljično namakanje,
ekonomika pridelave, ogled dobrih praks,
spremljanje novosti);
– oblikovanje in izobraževanje skupin pridelovalcev buč, špargljev, siljenega radiča,
batate, (seznanjanje z tehnologijo pridelave,
izmenjava izkušenj o pridelavi, določanje in
spoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin);
– svetovanje tržnim pridelovalcem zelenjave (priprava zelenjave za trg, pravilno
varstvo in dognojevanje rastlin na podlagi
merjenja nitratov v zemlji);
1.3.4. Dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju
– izvedba motivacijskih, animacijskih in
izobraževalnih predavanj ter delavnic za
ženske na ljubljanskem podeželju s poudarkom na dodani vrednosti osnovni kmetijski proizvodnji – predelava živil (izbira vrste predelave na kmetiji, uspešnost trženja,
prepoznavnost ponudnika na trgu, komunikacija med proizvajalcem hrane in potrošnikom);
1.3.5. Organizacija in tehnike varnega
dela na kmetijskih gospodarstvih
– izobraževanje kmetov o varnem delu
z motorno žago (tečaj);
– gojitvena dela v mladem gozdu (tečaj);
– oblikovanje skupine lastnikov gozdov
za skupno gospodarjenje z gozdom;
– ogled dobrih praks s poudarkom na
gospodarjenju z gozdovi prizadetih po ujmi
in/ali biotskih škodljivcih.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in
gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa ...
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.1.a) nakup nove in rabljene opreme
in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.1.2) Neposredna prodaja kmetijskih
pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih
kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.2 a) nakup nove in rabljene opreme
za prodajo kmetijskih proizvodov
2.1.2 b) nakup materiala za izgradnjo
ali obnovo prostorov za trženje kmetijskih
proizvodov
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006

2.2.1. Turizem na kmetiji
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.2.1.a) nakup novih in rabljenih strojev
ali opreme za opravljanje dejavnosti, razen
drobnega inventarja
2.2.1.b nakup materiala za izgradnjo ali
obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
2.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
2.3.1. Pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.3.1.a) stroške tečaja za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije –
za predelavo mleka, mesa, sadja, peko kruha, potic in testenin na tradicionalni način,
čebelarstva itd. …
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu,
– certifikat pridobljen v obdobju od 1. 4.
2010 do 10. 2. 2012.
IV. Merila za izbor programov
A) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalnih stavb so:
– prejeta javna sredstva za naložbe
v kmetijska gospodarstva od leta 2007,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb se namesto merila standard kmetijske pridelave in izobrazba
upravičenca upoštevata naslednji merili:
– starost objekta,
– vrsta obnove (obnova/sanacija, rekonstrukcija).
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
B) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi de minimis – naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijskih
dejavnostih na kmetijskih gospodarstvih ter
zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih so:
– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2007,
– starost upravičenca,
– izobrazba upravičenca,
– status dejavnosti,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
Pri vlogah, ki izkazujejo fazne naložbe
(skupinske izjeme in de minimis) se pri ocenjevanju upošteva število točk dodeljeno pri
ocenjevanju prve vloge.
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Merilo za dodelitev državnih pomoči po
uredbi de minimis – zagotavljanje tehnične
podpore za predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih je:
– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev se ocenijo s 100 točkami.
C) Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
po posameznih temah so:
– primernost predloženih vsebin glede
na cilje strategije;
– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvo iz razpisanih tem;
– dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za izvedbo programov
podeželja je 157.000,00 EUR.
Okvirna višina sredstev po posameznih
vrstah in namenih:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
1.1. naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo 50.000,00 EUR
1.2. naložbe za ohranjanje tradicionalnih
stavb 30.000,00 EUR
1.3. zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju 40.000,00 EUR
– izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij
10.500,00 EUR;
– povečanje pridelkov in kakovosti sadja
8.500,00 EUR;
– spodbujanje pridelave zelenjave in
poljščin (ekološka in integrirana pridelava)
13.000,00 EUR;
– dvig kakovosti življenja na ljubljanskem
podeželju 2.000,00 EUR;
– organizacija in tehnike varnega dela na
kmetijskih gospodarstvih 6.000,00 EUR.
2. Pomoči de minimis
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in zagotavljanje tehnične
podpore za predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov 37.000,00 EUR.
Kolikor bodo zaprošena sredstva
po predloženih vlogah za naložbe za posamezno vrsto ali namen pomoči višja oziroma
nižja od predvidenih sredstev, se sredstva
prerazporedijo na drugo vrsto oziroma namen pomoči.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo
biti porabljena v letu 2012.
VII. Roka za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana in sicer za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju vključno do 21. 11. 2011 (velja datum žiga pošte).
Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih ter za naložbe v nekmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in za
zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodar-

stvih vključno do 13. 2. 2012 (velja datum
žiga pošte).
Vloga za dodelitev sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, naložbe v predelavo primarnih
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih se pripravi na obrazcu Vloga 1, za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijskem sektorju na
obrazcu Vloga 2 in za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih na obrazcu
Vloga 3.
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente,
ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna
dokumentacija in so navedeni na obrazcu
vloga.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica«. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov in/ali projektov v MOL v letu
2012 s področja dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL
se bo pričelo dne 24. 11. 2011 za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju, dne 15. 2. 2012 pa za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in naložbe v predelavo in trženje
primarnih kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske
dejavnosti in tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Odpiranje vlog ne bo javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi istega dne, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija, na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila
kot neustrezne,
– tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog dosegli najnižje število točk v okviru
posamezne vrste in namena pomoči, vendar
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le v primeru, če zaprošena sredstva vseh
vlagateljev, presegajo okvirno višino predvidenih sredstev po posameznih vrstah in
namenih.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku
odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisirazgrnitve-objave/ ali pa jo v teh rokih zainteresirani dvignejo vsak uradni dan v času
uradnih ur na Odseku za razvoj podeželja in
upravne zadeve, Oddelka za gospodarske
dejavnosti in promet, Mestne občine Ljub
ljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v torek, 8. novembra 2011, ob 9. uri,
v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu oziroma e- pošti, vsak uradni dan v času uradnih
ur pri: Maruški Markovčič (tel. 01/30-43-09,
e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si)
ali Teodori Makoter (tel.: 01/306 43 11, e-pošta: teodora.makoter@ljubljana.si)
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5163/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011)
in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni
trg 1, Ljubljana
javni razpis MOL
za sofinanciranje znanstvenega oziroma
strokovnega tiska ter znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov za leto
2012
I. Predmet razpisa:
Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti
I.a. Znanstveni in strokovni tisk:
– Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje življenja
v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za
promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in
projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter
tematske številke znanstvene periodike, ki
obravnavajo problematiko MOL ali prevode
del, ki so zaradi obravnavanega področja
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
– Delavnice in seminarji, ki so tematsko
naravnani na vprašanja življenja v mestu,
njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti,
pomembnih za Ljubljano in ki pomembno
prispevajo k njeni promociji.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni
najkasneje do 12. novembra 2012, kar pomeni, da mora sofinancer končno poročilo
prejeti najkasneje na omenjeni datum.
II. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis:
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Prijavitelji so lahko za:
– znanstveni in strokovni tisk: založbe,
javni zavodi, nepridobitne organizacije,
– znanstveni in strokovni posveti: javni
zavodi, nepridobitne organizacije.
III. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih
subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III. a. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:
– pomen in aktualnost tematike,
– ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za
MOL,
– pričakovana odzivnost,
– racionalna in varčna izvedba.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji projektov znanstvenega
oziroma strokovnega tiska in znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov za leto 2012
je 19.000,00 EUR.
MOL si pridružuje pravice do spremembe višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2012.
V. Roki porabe dodeljenih sredstev:
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba
pogodb bosta potekali v skladu z določili
Odloka o proračunu MOL za leto 2012 in
veljavnimi zakonskimi predpisi. Dodeljena
sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena
v letu 2012.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11.
2011 (velja datum poštnega žiga). Vlogi je
potrebno predložiti vse dokumente, ki jih
kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako
na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – vloga: znanstveni tisk« oziroma »Ne odpiraj
– vloga: znanstveni posvet«. V primeru, da
upravičenec pošilja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici.
VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija ne bo javno in se bo pričelo 23. 11.
2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne
komisije v roku treh dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v roku treh dni
dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
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Na podlagi predloga področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku do 60 dni od izteka
roka za predložitev vlog.
IX. Podpis pogodbe
Prejemnikom sredstev bodo posredovani
sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku osmih dni ne bo odzval na poziv
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave
do izteka prijavnega roka, vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, II. nadstropje, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. 01/306-46-57
(Simona Berden) oziroma po elektronski pošti: simona.berden@ljubljana.si, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v torek, 8. 11. 2011, ob
10. uri, v Banketni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij
nas kontaktirajte preko zgornje telefonske
številke ali e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5164/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), in
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov
in/ali aktivnosti v MOL za leto 2012 s
področja varstva okolja
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij

v letu 2012, ki aktivno delujejo na področju
varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti,
ki se nanašajo na območje Mestne občine
Ljubljana in sicer: Izvedba mehanskega odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia),
japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp),
orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) in
deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
na vseh zemljiščih razen zasebnih.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še
ni/niso sofinanciran/e iz javnih sredstev.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni
najkasneje do 12. novembra 2012, kar pomeni, da mora sofinancer končno poročilo
prejeti najkasneje na omenjeni datum.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije,
ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na
podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na
osnovi Zakona o zavodih, ki imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije).
Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene
in ne bodo obravnavane.
Pri projektu/aktivnosti mora obvezno
sodelovati strokovnjak s področja biologije
smer botanika.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi,
da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja
podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti
pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim
pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za
sofinanciranje.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je
25.000,00 EUR z DDV.
MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se
razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja sprememb proračuna MOL
za leto 2012.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za leto 2012
s področja varstva okolja«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
vlagatelja.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer
ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval.
Vloga mora vsebovati vse dokumente,
skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in
vrednoteni v eurih.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 24. 11.
2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan,
se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se
bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.
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Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
6. Merila
Sofinancer bo sredstva dodeljeval na
podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih
sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte/aktivnosti v višini
največ 75% celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar ne več kot 4.100,00 EUR.
Merila:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti
– Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) projekta/aktivnosti
– Način odstranjevanja
– Vpliv izvedbe projekta/aktivnosti na informiranost meščanov o škodljivosti in odstranjevanju invazivnih rastlinskih vrst.
Merila so podrobneje specificirana in
s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
7. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma sklenitve pogodbe do 12. 11. 2012.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti nujno potrebni za uspešno
izvajanje projekta;
– morajo biti v skladu z načeli dobrega
finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– morajo dejansko nastati;
– morajo biti prepoznavni in preverljivi;
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
V zvezi s sofinanciranjem programov
so upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku:
– stroški nakupa delovnih pripomočkov
(vreče, orodje za odstranjevanje rastlin);
– stroški informiranja, izobraževanja in
ozaveščanja;
– stroški nakupa zaščitne opreme (rokavice, respiratorji …);
– stroški odvoza in uničenja invazivnih
rastlin;
– plače in drugi stroški zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta/aktivnosti; na dokazilu mora biti navedeno število opravljenih
ur/mesec in znesek;
– potni stroški in dnevnice za osebje,
če jih je moč opravičiti z izvajanjem projekta/aktivnosti in so skladni z običajno prakso
na tem področju;
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt/aktivnost (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih
storitvah);
– stroški pogostitev, ki so povezani izključno z izvajanjem projekta/aktivnosti.
Mestna občina Ljubljana ne bo sofinancirala stroškov investicij in nakupa osnovnih
sredstev, razen potrebnega orodja za mehansko odstranjevanje invazivnih rastlin in
za to potrebne delovne zaščite.
Stroški morajo biti dokumentirani z ustreznim dokazilom (npr. račun, avtorska pogodba, potni nalog, ipd).

8. Roki porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju.
Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali
v skladu z določili Odloka o proračunu MOL
za leto 2012 in veljavnimi zakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo
biti porabljena do 12. 11. 2012.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan Mestne
občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan Mestne občine Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje
v 45 dneh od zaključka javnega razpisa.
10. Podpis pogodbe
Prejemnikom sredstev bodo posredovani
sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se
šteje, da je odstopil od vloge.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci
z navodili, merili ter vzorec pogodbe) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak delovni dan, med
9. in 12. uro, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba
413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: za vse zainteresirane bo dne 14. 11.
2011 od 10.30 do 12. ure organiziran sestanek v Veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatne informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi
vsak delovni dan, do vključno 17. 11. 2011,
pri Zali Strojin Božič, tel. 01/306-43-39, med
8. in 10. uro ter na elektronskem naslovu:
zala.strojin-bozic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5165/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
114/07 ZIPRS 0809 in 99/2009-ZIPRS1011)
in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000
Ljubljana
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javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2012 in za leta
od 2012 do 2014 s področja mladinskih
aktivnosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske
nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih
preventivnih programov za mlade v MOL.
S tem želimo omogočiti mladim v Ljub
ljani možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam povezovanje in
sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade.
Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne
in preventivne aktivnosti, ki so namenjene
mladim v Ljubljani. Izvajajo se po metodah
organiziranega neformalnega učenja in se
nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje in integracije,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
Mladinske nepridobitne organizacije so
avtonomna, demokratična, prostovoljna združenja mladih, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim pridobivanje učnih izkušenj,
oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter
izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo. Registrirane so na podlagi enega od
zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost.
Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade
odrasle osebe obeh spolov, stare med 15. in
dopolnjenim 29. letom starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na
območju Mestne občine Ljubljana.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in
za mlade, v okviru katere mladi na podlagi
lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu
vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 4 sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste
mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki
enoletnih projektov ali triletnih programov in
so namenjene mladim, ki se izobražujejo,
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju
Mestne občine Ljubljana. Temeljijo na mladinskem delu.
1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti:
Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih
držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih
projektov in temeljijo na mladinskem delu.
1.3. Sklop C: mreženje mladinskih ne
pridobitnih organizacij v MOL:
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na
enem od dveh vsebinskih razpisanih področij:

Stran

2522 /

Št.

86 / 28. 10. 2011

a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi.
1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni
socialno ogroženim otrokom in mladim med
6. in 18. letom starosti v njihovem domačem
okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo
v Ljubljani.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2012 oziroma
za obdobje 2012 do 2014. Vlagatelji niso
upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi
programi in/ali projekti, ki so že financirani iz
sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopih A in B:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo v nadaljevanju
– Zakon o društvih),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo),
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US
U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), razen
Centri za socialno delo, ki se lahko prijavijo
pod sklop D,
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij – skladno s petim odstavkom
21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 103/07),
– študentske organizacije – ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov
(Uradni list RS, št. 38/1994),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopu C:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih in
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO in
109/08), ki pa ne izvajajo javne službe.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
pri Sklopu D:
Vlagatelji so lahko Centri za socialno
delo na območju MOL, ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO
in 109/08).
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop A:
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– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 15. in 29. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2012
ne sme presegati 6.000 € v okviru posamezne vloge,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2012
ne sme presegati 50% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– lokalna mladinska aktivnost v obliki
enoletnega projekta mora biti izvedena med
1. 1. 2012 in 31. 12. 2012, v obliki triletnega
programa pa najkasneje do 31. 12. 2014,
– posamezen vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi
vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop B:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa,
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 15. in 29. letom starosti,
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Urada za mladino MOL za leto 2012
ne sme presegati 2.000,00 € v okviru posamezne vloge,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev,
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge:
a) mednarodna mladinska aktivnost, ki
se izvaja izven območja Republike Slovenije:
– potni stroški za mlade iz Ljubljane do
mesta izvedbe in nazaj,
– kotizacija za sodelovanje mladih iz
Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti.
b) mednarodna mladinska aktivnost, ki
se izvaja na območju Republike Slovenije:
– stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti,
– stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti.
– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost,
– mednarodna mladinska aktivnost
mora biti izvedena med 1. 1. 2012 in 30. 10.
2012,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
na ta sklop sofinanciranja z največ dvema
vlogama, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop C:
– vlagatelji se lahko prijavijo z največ eno
vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih
področij mreženja:

a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi;
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 15. in 29. letom starosti,
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem
vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic,
od tega več kot polovica iz nevladnega in
nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi,
fundacije, ustanove,
– vlagatelji zagotovijo vsaj 20% delež sofinanciranja za izvajanje aktivnosti mreženja
še iz drugih virov,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo,
– obvezna priloga k prijavi je dogovor
o sodelovanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem področju,
– aktivnost mreženja mora biti izvedena
med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Sklop D:
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi med 6. in 18. letom starosti,
– program mora biti izveden med 1. 1.
2012 in 31. 12. 2012,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence,
– posamezni vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana
prva vloga pri odpiranju.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila so naslednja: (ne glede na
sklop):
– vsebinska in
– finančna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt
in/ali program, ki je prijavljen za večletno
obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2012 do 2014, ga
bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt
in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2012.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
realizaciji projektov in/ali programov za leto
2012, po posameznih razpisnih področjih
znašajo:
Sklop A: 163.736,00 EUR
Sklop B: 28.000,00 EUR
Sklop C: 24.600,00 EUR
Sklop D: 184.000,00 EUR
Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2013 in 2014 bo od-
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visna od dogovorjenega obsega programa
za posamezno leto, od višine razpoložljivih
sredstev v proračunu MOL za financiranje
posameznih razpisnih področij v letih 2013
in 2014, od ocene izvajanja dogovorjenega
obsega programa v preteklem letu in od
ocene pristojne strokovne komisije glede
programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da
se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa MOL za leto
2012.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo
biti porabljena v letu 2012 tudi v primeru,
ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila
večletno pogodbo za leta od 2012 do 2014.
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo
MOL po letu 2012 za vsako nadaljnje leto
sklenila pisni dodatek k pogodbi.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani
ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna
mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje
mladinskih organizacij«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni
preventivni program za mlade«
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 23. 11.
2011.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku
8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale,
da vlogo v roku 3. dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila
točk, potrebnih za sofinanciranje.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu javnega razpisa najkasneje v roku
do 60 dni od dne izteka roka za predložitev
vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma
e-pošti: tel. 01/306-40-44; 01/306-40-42;
01/306-40-47 – e-pošta: mladina@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo 9. 11. 2011, ob 12.30,
v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5166/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov,
ki jih bo v letu 2012
sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki
bodo na območju MOL izvedeni v letu 2012.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A/ uprizoritvene umetnosti;
B/ glasbene umetnosti;
C/ likovne umetnosti;
D/ intermedijske umetnosti;
E/ kulturna vzgoja;
F/ knjiga.
2. Opredelitev razpisnih področij:
2.1. A/uprizoritvene umetnosti obsegajo
produkcijo na področju gledališča in plesa.
Prijavljeni projekti morajo obsegati najmanj
5 ponovitev, pri čemer bo število ponovitev
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(postprodukcija) tudi pogodbeno določeno
za izbrane projekte. Gledališko področje
zajema vse zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«,
in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek
ambientalnega do pouličnega gledališča.
V okvir uprizoritvenih umetnosti ne sodijo
projekti, ki so bili že izvedeni do 31. 12.
2011 (postprodukcija), priprave na projekte,
ki ne bodo v celoti izvedeni v letu 2012, izobraževanja, delavnice, folklora, prireditve,
ki pomenijo podelitev nagrad, obeležitev dogodkov, promocijo, itd.
2.2. B/glasbene umetnosti zajemajo pripravo in izvedbo posameznih koncertov,
koncertnih ciklov in festivalov. Koncertni
ciklus mora obsegati najmanj 4 koncerte,
festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov
v strnjenem časovnem obdobju.
2.3. C/likovne umetnosti zajemajo slikarstvo, risbo, grafiko, kiparstvo ter plastično,
prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, ilustracijo, strip, video, arhitekturo,
oblikovanje in ulično umetnost. Področje
likovnih umetnosti ne zajema konkretnih
projektov oblikovanja in pojavljanja na spletnih straneh, avdiovizualnih del, medijskih
izdelkov, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so
namenjeni trženju (reporterska fotografija,
grafično oblikovanje, namenjeno oglaševanju, ipd.), komercialnih prireditev, udeležbe
na sejmih, tiskanja knjig, prirejanja seminarjev, izobraževanj, nagrad in delavnic.
Podpora na področju likovnih umetnosti je
namenjena samostojnim in skupinskim razstavnim projektom ter projektom, ki so plod
mednarodnega sodelovanja ali sodelovanja
z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na območju MOL ob upoštevanju zagotavljanja
uravnoteženosti vseh umetnostnih praks.
2.4. D/intermedijske umetnosti temeljijo
na spajanju različnih novomedijskih praks in
zajemajo poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja,
ki jih štejemo med intermedijske umetnosti,
so: spletna umetnost, navidezna resničnost,
interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje in biotehnologija. Gre za projekte, ki na
umetniški način uporabljajo in predstavljajo
procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne
tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način.
2.5. E/kulturna vzgoja zajema pripravo
in izvedbo projektov, namenjenih otrokom
in mladini (od 3. do 17. leta) na področjih
glasbene umetnosti, uprizoritvenih umetnosti
– predvsem sodobnega plesa, likovnih umetnosti (razstave, delavnice …) in filma. Gre za
projekte, katerih namen je otrokom in mladini
na celovit in inovativen način predstaviti posamezne umetniške zvrsti in ustvarjanje, jim
omogočiti neposreden stik z ustvarjalci, jih
spodbujati k lastni ustvarjalnosti in navajati na aktivno in kritično refleksijo umetnosti.
Kulturno vzgojni projekt obvezno vključuje
ustrezno pedagoško-didaktično zasnovo.
2.6. F/ knjiga vključuje dva sklopa: festival Literature svetovnih celin ter Knjiga
in mesto
a) festival Literature svetovnih celin
Literarni festival bo usmerjen v promoviranje in srečevanje literatur svetovnih celin
in soočanje različnih sodobnih književnih
zvrsti. V okviru festivala bodo izšle knjižne
izdaje gostujočih avtorjev. Literarni festival
bo populariziral vrhunsko književnost in večal dostopnost knjige.
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b) Knjiga in mesto
Podpora kakovostnim projektom promoviranja knjige in branja s poudarkom na
oživitvi javnih površin v mestu. Posebna pozornost bo namenjena projektom, ki večajo
dostopnost knjige in branja ter spodbujajo razvoj bralne kulture pri različnih ciljnih
skupinah.
3. Cilji razpisa
MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2012 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske
in kulturno vzgojne produkcije ustvarjalcev,
ki delujejo na območju MOL;
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno
prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
– povečanje dostopnosti javnih kulturnih
dobrin občinstvu na območju MOL;
– povečanje raznolikosti javnih kulturnih
dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL;
– spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja na območju MOL
in z deli vrhunskih avtorjev bralce seznanjajo z aktualno svetovno knjižno ustvarjalnostjo.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene
kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali
druge nevladne organizacije in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih
področjih.
Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.
Na področju F/ knjiga lahko kandidirajo
tudi javni zavodi, registrirani za opravljanje
javne službe s področja visokega šolstva in
humanističnih znanosti.
Javni zavodi s področja kulture in izvajalci javnih kulturnih programov niso upravičeni
do sodelovanja na javnem razpisu.
Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota
(gledališka predstava, koncert ipd.), se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden
v letu 2012.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški,
ki so upravičeni za sofinanciranje s strani
MOL, so sestavljeni izključno iz upravičenih
stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti,
ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta;
– opredeljeni v prijavi predlagatelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastali;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo istočasno financirani
od drugih sofinancerjev projekta.
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MOL bo na razpisnem področju C/likovne umetnosti kot upravičene stroške za projekte, ki jih izvajajo gospodarske družbe,
upošteval najmanj 80% s pogodbo določenega zneska za razstavnine neposrednih
izvajalcev projekta in največ 20% za materialne stroške.
Če je predlagatelj projekta posameznik
ali samozaposleni v kulturi, bo MOL na razpisnem področju C/likovne umetnosti kot
upravičene stroške priznal avtorski honorar
v obliki razstavnine v višini 80% s pogodbo
določene vrednosti projekta, 20% pa za materialne in ostale stroške projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področjih A/uprizoritvene
umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/likovne
umetnosti, D/intermedijske umetnosti in E/
kulturna vzgoja prijavijo nevladne kulturne
organizacije s statusom društva ali zavoda,
gospodarske organizacije (razen za področje A/uprizoritvene umetnosti), in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da so v obdobju 2009-2011 kot nosilci izvedli najmanj en projekt na področju,
na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo
– kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.);
– da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju,
na katerem kandidirajo, in imajo sedež na
območju MOL (če je predlagatelj nevladna
kulturna organizacija ali gospodarska družba) oziroma imajo stalno prebivališče v MOL
(če je predlagatelj samozaposleni v kulturi
ali posameznik) (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu
2012 na območju MOL (obvezna priloga 1:
izjava predlagatelja);
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti
do MOL (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da zaprošeni znesek sofinanciranja za
posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 15.000 EUR na
področju A/uprizoritvene umetnosti ter da
prijavljeni projekt obsega najmanj 5 ponovitev; 10.000 EUR na področju B/glasbene umetnosti za organizacijo koncertnega
cikla ali festivala oziroma 4.000 EUR na
področju B/glasbene umetnosti za koncerte;
12.000 EUR na področju C/likovne umetnosti za predlagatelje s statusom nepridobitne
zasebne kulturne organizacije in gospodarske organizacije oziroma 2.000 EUR na
področju C/likovne umetnosti za predlagatelje s statusom posameznika ali samozaposlenega v kulturi; 4.000 EUR na področju
D/intermedijske umetnosti in 3.000 EUR na
področju E/kulturna vzgoja (obvezna priloga
1: izjava predlagatelja);
– da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko
delo (razstavnino in podobno) (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da so prijavili isti projekt le na enem
razpisnem področju (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da so prijavili največ dva projekta na
enem razpisnem področju, posameznik pa
največ en projekt (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja);
– da so predvideli najmanj 60% sredstev
kot materialne stroške in največ 40% kot
lasten honorar, če je predlagatelj posame-

znik oziroma samozaposleni v kulturi, razen
na področju C/ likovne umetnosti (obvezna
priloga 1: izjava predlagatelja);
– da bo v primeru, da MOL to želi, brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta
na eni izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna
priloga 1: izjava predlagatelja).
Za področje F/knjiga veljajo posebni razpisni pogoji:
5.2. F/knjiga
Na razpis za a. festival Literature svetovnih celin se lahko prijavijo predlagatelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so nevladne organizacije s statusom
društva ali zavoda, gospodarske organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturne
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike
Slovenije in/ali v zamejstvu ter imajo sedež
na območju MOL (obvezno dokazilo: izjava
o registraciji; v primeru, da MOL naknadno
zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj
dostaviti v zahtevanem roku);
– da so v obdobju 2009–2011 letno izvedli literarni festival z mednarodno udeležbo (obvezna dokazila: medijski odzivi,
programska knjiga, najave);
– da bodo festival Literature svetovnih
celin izvedli v Ljubljani v letu 2012;
– da bodo v okviru festivala Literature
svetovnih celin zagotovili ustrezno udeležbo
uveljavljenih svetovnih avtorjev;
– da bodo izdali 5 knjižnih del gostujočih
avtorjev in zagotovili dostopnost knjige v nakladi najmanj 5.000 izvodov v slovenskem
jeziku po najvišji prodajni ceni posamezne
knjige – 5 EUR (z DDV);
– izjavljajo, da bodo v primeru izbora
njihovega projekta stimulativno ovrednotili
delo avtorja besedila/avtorja ilustracij/prevajalca;
– izjavljajo, da so v primeru razprodane
knjige pripravljeni knjigo v dogovoru z MOL
ponatisniti, kar se opredeli v dodatku k pogodbi o sofinanciranju;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja
celotnega projekta literarnega festivala ne
presega 70% celotne predvidene vrednosti
prijavljenega projekta in hkrati ne presega
60.000,00 EUR;
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki);
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu razpisa;
– so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL (priloga F.a: izjava predlagatelja).
Na razpis za b. Knjiga in mesto se lahko
prijavijo predlagatelji projektov (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti
v zahtevanem roku);
– imajo sedež na območju MOL (če
je predlagatelj nevladna kulturna organizacija oziroma javni zavod) oziroma da imajo
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stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik).
V primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti
v zahtevanem roku);
– so v obdobju 2009–2011 izvedli najmanj en projekt s področja popularizacije
knjige, branja in bralne kulture (obvezna
dokazila: medijski odzivi, vabila, najave,
kritike);
– da bodo v letu 2012 izvedli projekt na
odprti javni površini ali na drugih lokacijah
na območju MOL;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja za
posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 8.000 EUR;
– da so prijavili isti projekt le na enem
sklopu razpisa;
– da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki);
– da so v celoti in v pogodbenem roku
izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do
MOL (priloga F.b: izjava predlagatelja).
5.3. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05, 97/05,
100/05, 20/06 in 33/07).
5.4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL
spremeni odločitev ter z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
6. Splošni in posebni razpisni kriteriji:
6.1. Splošni razpisni kriteriji:
Splošni kriteriji za izbiro projektov na
vseh razpisnih področjih (najvišje možno
število dodeljenih točk je 70), razen na področju F/ knjiga, so naslednji:
– izvirna zasnova in celovitost projekta
ter ustvarjalni pristop (do 23 točk);
– reference predlagatelja in avtorja ter
posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo
(do 15 točk);
– dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (do 15 točk: dostopnost
informacij o projektu in obveščanje javnosti
= do 5 točk, fizična dostopnost projekta =
do 5 točk in cenovna dostopnost projekta
= do 5 točk);
– projekt, ki bo izveden na odprtih javnih
površinah MOL (do 10 točk);
– projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe
v MOL (do 5 točk);
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 2 točki: 2 točki = nad 50%,
1 točka = od 50 do 30%).
6.2. Posebni razpisni kriteriji:
6.2.1. Posebni razpisni kriteriji na področju A/ uprizoritvene umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt nagovarja širše oziroma ciljno
občinstvo in pridobiva nove gledalce (do
10 točk);
– večji obseg ponovitev (do 10 točk);
– produkcijska zahtevnost in večji obseg (število udeleženih) produkcije (do 10
točk).

6.2.2. Posebni razpisni kriteriji na področju B/ glasbene umetnosti (najvišje možno
število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekti, ki vključujejo glasbene ustvarjalce in poustvarjalce z mednarodnim ugledom (do 10 točk);
– visok delež slovenske glasbene ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti (do 5 točk);
– projekt, ki podpira institucionalno manj
zastopana umetniška področja glasbene
umetnosti (do 4 točk);
– organizacijska zahtevnost projekta (do
5 točk);
– projekti, ki jim ni mogoče pripisati namena ustvarjanja dobička (do 5 točk);
– vključenost mladih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev (do 27 let) (do 1 točka).
6.2.3. Posebni razpisni kriteriji na področju C/ likovne umetnosti (najvišje možno
število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt v javnem prostoru, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko, povezano z Ljubljano, in je usmerjen
v družbeno sodelovalne ustvarjalne prakse (do 10 točk);
– projekt, ki podpira manj zastopana
umetniška področja likovne umetnosti (do
10 točk);
– organizacijska zahtevnost projekta (do
5 točk);
– projekt, ki presega ustaljene načine
prezentacije likovne umetnosti (do 3 točke);
– projekt, ki mu ni moč pripisati namena
ustvarjanja dobička (do 2 točki).
6.2.4. Posebni razpisni kriteriji na področju D/ intermedijske umetnosti (najvišje
možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– projekt, ki raziskuje nove možnosti
uporabe sodobnih tehnologij (do 10 točk);
– družbeno angažirani in raziskovalni
projekti (do 10 točk);
– projekt spletne umetnosti (do 10
točk).
6.2.5. Posebni razpisni kriteriji na področju E/ kulturna vzgoja (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji:
– primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo ter priprava pedagoškega gradiva (do
15 točk);
– integralni del projekta je spodbujanje
ustvarjalnosti otrok in mladine (delavnice,
refleksija …) (do 15 točk);
6.3. Razpisni kriteriji za področje F/ knjiga so naslednji:
Kriteriji razpisa za a. festival Literature
svetovnih celin (možnih je 100 točk):
– celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 25 točk);
– predvideno število, reference in aktualnost sodelujočih svetovnih avtorjev (do
20 točk);
– dostopnost izdanih knjižnih del (naklada, distribucija, promocija knjig in avtorjev)
(do 20 točk);
– reference predlagatelja (do 13 točk);
– predvideno število festivalskih dogodkov (do 10 točk);
– dostopnost za obiskovalce, zmogljivost
dvoran in prizorišč, predvideno število obiskovalcev (do 10 točk);
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 50% – 2 točki, do 30%
– 1 točka).
Kriteriji razpisa za b. Knjiga in mesto
(možnih je 100 točk):
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– celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 30 točk);
– projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in povezovanje javnega
prostora s knjigo, literaturo in branjem (do
25 točk);
– inovativni pristop pri spodbujanju branja za različne ciljne skupine (15 točk);
– reference predlagatelja, avtorjev in izvajalcev (do 15 točk);
– večanje dostopnosti knjige v MOL, glede na število dogodkov in obiskovalcev, ter
trajanje projekta (do 13 točk);
– višji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 50% – 2 točki, do 30%
– 1 točka).
7. Uporaba kriterijev:
Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse vloge, ki niso skladne z 2. točko
razpisa (Opredelitev razpisnih področij) ter
te vloge umestila med zavrnjene.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za
posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100,
pri čemer je najvišje možno število točk za
splošne razpisne kriterije 70, za posebne
razpisne kriterije pa 30 točk. Ocenjevanje
projektov bo potekalo opisno po naslednji
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100
točk), kakovostno (od 80 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
ocenjevanja na podlagi splošnih in posebnih
razpisnih kriterijev prejeli najmanj 80 točk in
bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL
uvrščeni med sofinancirane projekte.
Višina odobrenih sredstev za projekt je
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt, obsega in zahtevnosti
projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
MOL bo v letu 2012 sofinanciral na področju uprizoritvenih umetnosti največ 7
projektov, na področju glasbenih umetnosti
največ 10 projektov, na področju likovnih
umetnosti največ 10 projektov, na področju
intermedijskih umetnosti največ 5 projektov, na področju kulturne vzgoje največ 4
projekte ter na področju knjige za literarni
festival največ 1 projekt, za knjigo in mesto
pa največ 4 projekte.
MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam s statusom društva ali zavoda in gospodarskim organizacijam sofinanciral največ 2
projekta na posameznem razpisnem področju, samozaposlenim v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt na posameznem
razpisnem področju.
MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju
na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih
kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih
proračunskih sredstev za leto 2012.
8. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2012 znaša 250.000 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november
2012.
MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta
v letu 2012. V primeru, da bo predlagatelj iz-
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bran za sofinanciranje več projektov z istega
razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenil enotno pogodbo, ki bo obsegala
vse projekte, sprejete v sofinanciranje.
10. Razpisni rok: razpis se prične 28. oktobra 2011 in zaključi 28. novembra 2011.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje;
– obvezna priloga 1 (podpisana izjava predlagatelja) / obvezna priloga F.a / obvezna priloga F.b;
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo
na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami
(vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in
12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro).
Zainteresirani imajo v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL
bo v času razpisnega roka na pisno zahtevo
zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslal tudi po pošti.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog:
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno
razpisno področje v tiskani obliki in mora
vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v obdobju 2009-2011 kot nosilci izvedeli najmanj
en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil,
najave ipd.), navedeno v 5. točki razpisnega
besedila ter obvezno dokazilo na področju
F/knjiga: izjava o registraciji; v primeru, da
MOL naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku.
12.2. Vloga mora biti poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, najpozneje do vključno 28. novembra
2011 (datum poštnega žiga) kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: Kultura –
Projekti« – in z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. A/ uprizoritvene umetnosti
ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno
področje predlagatelj oddaja vlogo).
12.3. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti
ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev
nanaša.
12.4. Če bo vloga formalno nepopolna,
bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh.
Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.
12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji raz
pisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 30. novembra 2011. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
bo na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge
(navedeno v 5. točki razpisnega besedila)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o izvedbi najmanj enega projekta na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija
medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.)
oziroma ne bo dopolnjena v roku petih dni
po prejetju poziva za dopolnitev.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo
oddana na pošto kot priporočena pošiljka
do vključno 28. novembra 2011, o čemer
priča poštni žig.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega besedila.
13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje
v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja
vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe in določil rok, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi. MOL bo izbral predloge
za sofinanciranje projektov po postopku, ki
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/2010) in največ do vrednosti, ki jih
omogoča proračun MOL za leto 2012.
14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Informativni dan za vse zainteresirane bo
v torek, 8. novembra 2011, od 10. do 12. ure
na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev
trg 7, Ljubljana.
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom tudi vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL:
– A/ uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič
(nina.kalcic@ljubljana.si, t. 306 48 39);
– B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, t.
306-48-42);
– C/ likovne umetnosti: Lena Jevnik
(lena.jevnik@ljubljana.si, t. 306-48-54);
– D/ intermedijske umetnosti: Semira
Osmanagić
(semira.osmanagic@ljubljana.si, t. 306-48-65);
– E/ kulturna vzgoja: Saša Ogrizek
(sasa.ogrizek@ljubljana.si, t. 306-48-16);
-F/ knjiga:
Saša
Ogrizek
(sasa.ogrizek@ljubljana.si, t. 306-48-16) in
Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si,
t. 306-48-38).
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5167/11
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, in 99/09 – ZIPRS
1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljub
ljana
javni razpis
za sofinanciranje
preventivnih projektov / programov
v MOL za leto 2012 in/ali za leta
od 2012 do 2014 s področja
preprečevanja zasvojenosti
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov/programov (v nadaljevanju: programi) na področju preprečevanja
zasvojenosti, ki jih bo v letu 2012 in/ali za
leta 2012 do 2014 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so navedeni
v okviru naslednjih področij in sklopov:
Programi vzgojni cilji
1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali
izven njih in/ali za javne zavode
1.1. Programi usmerjeni k zviševanju socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov
za, pridobivanje ustreznih socialnih veščin in
povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter zabavo
1.2. Programi tehnik in strategij za preprečevanje nastanka nekemičnih in kemičnih zasvojenosti
1.3. Programi za razvoj in promocijo
medvrstniškega izobraževanja, pomoči in/ali
mediacije
1.4. Programi za izvajanje prostočasnih
dejavnosti, ki jih izvajajo upokojeni pedagoški delavci ali invalidi
1.5. Programi preprečevanja nastanka
in/ali obvladovanja nasilja in /ali programi
preprečevanja nasilja na spletnih forumih
in/ali mobilnega ustrahovanja
1.6. Programi varne in odgovorne rabe
interneta in/ali računalniških iger in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnologij
1.7. Programi učenja sprostitvenih tehnik in učnih strategij za boljše obvladovanje
šolskih dejavnosti in/ali programi tehnik reševanja problemov in/ali programi učenja
obvladovanja jeze
1.8. Programi osveščanja otrok in mladostnikov za varno in odgovorno nočno življenje
2. Sklop B – Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti,
ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
2.1. Programi, namenjeni otrokom in
mladostnikom, s težavami psihosocialnega
prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do
psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki so vključeni v izobraževalni proces
2.2. Programi namenjeni otrokom in mladostnikom, katerih starši imajo težave v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik
zasvojenosti
Programi izobraževanja in usposabljanja
staršev
3. Sklop C – Programi za izobraževanje
in usposabljanje staršev,ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
3.1. Programi, ki seznanjajo starše s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju
preprečevanja zasvojenosti
3.2. Programi, ki seznanjajo starše z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v družini,
ki vplivajo na razvoj zasvojenosti.
3.3. Programi z vzgojno-izobraževalnimi
vsebinami, s poudarkom na preprečevanju
nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti,
3.4. Programi informiranja in izobraževanja staršev o spletni varnosti in zaščiti otrok
pri uporabi interneta in/ali o varni in etični
rabi novih tehnologij
4. Sklop D – Programi za izobraževanje
in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja
in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih
snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
4.1. Programi zgodnje intervencije za
starše otrok in mladostnikov, s težavami psi-
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hosocialnega prilagajanja in/ali s težavami
v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih
oblik zasvojenosti
4.2. Programi »Svetovalnega telefona«
za starše otrok in mladostnikov, s težavami
psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter
drugih oblik zasvojenosti
Programi za izobraževanje pedagoških
in drugih delavcev v vrtcih in šolah
5. Sklop E – Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih
delavcev v vrtcih in šolah, ki so namenjeni
celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov, ki
se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
5.1. Programi, namenjeni seznanjanju
s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti
5.2. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju,
ki vplivajo na razvoj zasvojenosti
5.3. Programi prepoznavanja in/ali preprečevanja nasilja v vrtcih in šolah in/ali
usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja
5.4. Programi usposabljanja mentorjev
za preventivno delo z učenci
5.5. Programi usposabljanja pedagoških
delavcev za mediacijo
5.6. Programi izvajanja »Svetovalnega
telefona« za pedagoške delavce
5.7. Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali
o varni in etični rabi novih tehnologij
5.8. Programi usposabljanja upokojenih
pedagoških delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti
5.9. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju
za delo z otroki s posebnimi potrebami na
področju komunikacije in socializacije
Preventivni medgeneracijski programi
za otroke/mladostnike ter njihove starše ali
za otroke/mladostnike ter njihove starše in
vzgojitelje/učitelje
6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja
zasvojenosti
6.1. Programi, usmerjeni k zviševanju
socialne kompetentnosti, pridobivanju ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter
zabavo
6.2. Programi, namenjeni preprečevanja
nastanka nekemičnih/kemičnih zasvoje
nosti
6.3.Programi namenjeni pomoči otrokom/mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni proces, z učnimi težavami in/ali
šolsko neuspešnostjo
6.4. Programi zgodnje intervencije za
otroke/mladostnike ter njihove starše s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali
s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi
ter drugih oblik zasvojenosti.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis registrirane v Republiki
Sloveniji, in je razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register ali pa so
registrirane za opravljanje te dejavnosti pri
državnih organih.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

1. prijavljajo program, katerega vsebina
je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije
2. vlagatelji s statusom javnega zavoda
lahko kandidirajo na naslednja razpisna področja: Sklop A.: 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6.
in 1.7.
Sklop B.: 2.1.
Sklop C.: 3.1., 3.2., 3.3. in 3.4.
Sklop D.: 4.1.
Sklop E.: 5.9.
in pod pogojem, da izvajajo preventivne programe, ki so namenjeni predvsem
univerzalni preventivi, lahko pa so namenjeni tudi selektivni in indicirani preventivi
na področju različnih vrst zasvojenosti, za
katere nimajo zagotovljenih javnih finančnih
sredstev
3. izvajajo prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo
na območju MOL
4. vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do
2014
5. vlagatelji niso upravičeni kandidirati
na javnem razpisu s programi, za katere
sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL
v letu 2012 še teče
6. njihovi cilji in vrednote služijo v javnem
življenju v dobrobit posameznih skupin ali
družbe kot celote
7. prijavitelj, ki bo pod različnimi sklopi
prijavil vsebinsko enak program, bo z vsemi
prijavami izločen iz obravnave.
1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
a.) Veljajo za vse sklope:
1. Vsebina prijavljenega programa mora
biti skladna z namenom in vsebino sklopa,
na katerega se prijavlja vlagatelj.
2. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe
v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti
soglasja teh javnih zavodov.
Soglasje mora biti overjeno s podpisom
odgovorne osebe in žigom javnega zavoda
ter se mora glasiti izključno na prijavljeni
program.
Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni datumi izvajanja programa oziroma natančni časovni obseg njegovega trajanja in
sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda, če je to potrebno.
3. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe,
pri katerih sodelujejo prostovoljci in se izvajajo v javnih zavodih, morajo pisno predložiti
način vključevanja prostovoljcev v program
in njihove aktivnosti v programu; kratko vsebino usposabljanja prostovoljcev in kompetence, ki so jih s tem pridobili; predložiti pa
morajo tudi osnovne podatke o izvajalcu
usposabljanja prostovoljcev in njegove strokovne reference.
4. Vlagatelji ne morejo kandidirati s programi, katerih dejavnosti izhajajo s področja
športa in kulture.
5. En vlagatelj lahko v okviru razpisa
s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi največ 5 programov.
6. Program mora biti izveden med 1. 1.
2012 in 31. 12. 2012 (enoletni) oziroma med
1. 1. 2012 in 31. 12. 2013 (dvoletni) oziroma
med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2014 (triletni).
b.) Velja za sklop C
1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v celotnem sklopu C lahko predvidijo do največ
10 srečanj za 1 skupino staršev v koledarskem letu.
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Vlagatelji, ki bodo prijavljene programe
izvajali v šolah, pa lahko predvidijo največ
eno srečanje za starše (velja za celoten
sklop C).
Priprava in izvedba 1 srečanja ne sme
presegati trajanja 3 šolskih ur.
Vlagatelji lahko predvidijo do največ 6
kontaktnih oddaj, katerih vsebina se mora
nanašati na preprečevanje zasvojenosti. Za
ponudnike internetnih storitev velja pogoj,
da mora biti internetna vsebina kontaktna in
omejena na 1 tematski sklop, ki je namenjen
izključno preprečevanju zasvojenosti.
2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem
sklopu, morajo zagotoviti brezplačno udeležbo staršev v programe.
c.) velja za sklop D
1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 4.1.
in 4.2. lahko predvidijo do največ 12 srečanj
za 1 skupino staršev. Priprava in izvedba 1
srečanja ne sme presegati trajanja 3 šolskih ur.
2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 4.2.
lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od
2 do 10 ur svetovanja preko telefona tedensko.
3. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem
sklopu, morajo zagotoviti brezplačno udeležbo staršev v programe.
d) Velja za sklop E:
1. Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah smejo trajati najmanj 8 ur in
največ 24ur, razen programov, prijavljenih
pod 5.7., ki lahko trajajo najmanj 4 ure in
največ 8 ur.
2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 5.6.
lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od
2 do 5 ur svetovanja preko telefona tedensko.
3. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v okviru
tega sklopa, ne morejo biti hkrati tudi uporabniki teh izobraževanj, z izjemo vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 5.9.
4. Če cena presega z merili določeno
vrednost, mora vlagatelj predložiti izjavo javnega zavoda, da bo prevzela plačilo razlike
v ceni.
IV. Merila za izbor programov: merila
oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja,
s pomočjo katerih področna strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med
tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje preventivnih programov pri
različnih vrstah zasvojenosti, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji programov na področju osnovnih in posebnih preventivnih programov pri
različnih vrstah zasvojenosti za leto 2012
znaša: 217.304,00 po posameznih področjih pa:
1. Programi vzgojni cilji (Sklop A in Sklop
B): 101.763,00 EUR.
2. Programi izobraževanja in usposabljanja staršev (Sklop C in Sklop D):
56.981 EUR.
3. Programi za izobraževanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah
(Sklop E): 45.160,00 EUR.
4. Preventivni medgeneracijski programi za otroke/mladostnike ter njihove
starše ali za otroke/mladostnike ter njihove starše in vzgojitelje/učitelje (Sklop F):
13.400,00 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje programov za leti 2013 in 2014 bo odvisna od
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dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev
v proračunu MOL za financiranje področja
osnovnih in posebnih preventivnih programov pri različnih vrstah zasvojenosti v letih
2013 in 2014 in od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu
ter od ocene pristojne komisije glede projektnega/programskega načrta za posamezno
proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja rebalansa proračuna MOL za
leto 2012.
Pričakovana oziroma predvidena sredstva MOL za sofinanciranje prijavljenega
programa lahko znašajo do največ 80%
vseh predvidenih odhodkov programa (priznane vrednosti programa). Programi prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja
iz drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek od 80% vseh predvidenih
odhodkov programa, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
Za vsak posamezni program v sklopu
A in B, ki bo vključeval tudi izvedbo tabora,
bo MOL za njegovo izvedbo odobril največ
do 1000,00 EUR in sicer le za materialne stroške izvedbe tabora. Ostali del prijavljenega programa bo ovrednoten skladno
z merili tega javnega razpisa.
Vsak posamezni program v sklopu C in
D lahko traja skupaj s pripravo 3 šolske ure.
MOL bo odobril za izvedbo enega srečanja
največ 140,00 EUR za javne zavode, za
ostale pa 175,00 EUR.
Vsaka posamezna izvedba programa
v sklopu E lahko traja najmanj 8, 16 ali največ 24 šolskih ur, razen izvedbe programa,
prijavljenega pod 5.7., ki lahko traja najmanj
4 šolske ure.
MOL bo sofinanciral za 4 urno izvedbo
programa (prijavljenega pod 5.7.) največ
do 200,00 EUR, za 8 urno izvedbo največ
do 400,00 EUR, za 16 urno izvedbo največ
do 800,00 EUR in za 24 urno izvedbo največ
do 1200,00 EUR.
MOL bo pri določitvi priznane vrednosti
programa upošteval dejstvi, da opravljanje
javne službe oziroma stroški dela zanjo ter
stroški za delovanje prijavitelja, ne morejo
biti sofinancirani, če je prijavitelj po pravno
organizacijski obliki javni zavod..
MOL pri dodelitvi sredstev upoštevala
princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih programov v javnih
zavodih.
VI. Rok izvedbe programov
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012. To velja tudi
v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem
sklenila večletno pogodbo za leta od 2012
do 2014.
Z izbranimi izvajalci večletnih programov
bo MOL po letu 2012 za vsako naslednje
leto sklenila pisni dodatek k pogodbi.
VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno, 21. 11.
2011 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na ovojnici. Na ovojnici morata biti
napisana naziv in naslov vlagatelja.
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za otroke in mladostnike,
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ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
in/ali za javne zavode«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja
in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih
snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev,ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali
s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi
ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev
v vrtcih in šolah, ki so namenjeni celotnim
kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis: »Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti«
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici.
En vlagatelj lahko v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi
največ pet programov.
Vlagateljem, ki bodo prijavili več kot pet
programov v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti, bomo upoštevali
v nadaljni obravnavi prvih pet prispelih vlog
(datum in ura žiga).
Področna strokovna komisija za izbor
programov bo v primeru, da prijavljeni program, ki bolj ustreza drugemu sklopu, v nadaljevanju ta program obravnavala kot vlogo v drugem sklopu, znotraj področja tega
javnega razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjena prijava, z vsemi
zahtevanimi podatki, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v razpisnih pogojih pod
III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila tega javnega
razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
preventivnih projektov / programov v MOL
za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014
s področja preprečevanja zasvojenosti pričela 23. 11. 2011 in ne bo javno. Kolikor se
zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog

vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji
bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti več kot pet programov in sicer bodo
zavrnjene vse vloge, ki bodo prispele za
prvimi petimi, glede na datum in uro žiga,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu tega razpisa najkasneje v roku 60 dni
od dneva,, ko se izteče rok za predložitev
vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in
prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija tega javnega razpisa je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani MOL: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo in sicer vsak
delovni dan, med 8. in 15. uro, na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad za
preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (I.
nadstropje, soba št. 102, 103 in 104), 1000
Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– po telefonu: 306-40-35 in 306-40-53,
vsak delovni dan, med 8. in 11. uro,
– preko e-pošte na naslov: preventiva@ljubljana.si.
Za vse zainteresirane bo dne 9. 11. 2011
od 10.30 do 12. ure organiziran sestanek
v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5168/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000
Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov
in/ali projektov v MOL za leto 2012
in/ali za leta od 2012 do 2014:
Socialno varstvo in varovanje zdravja –
Ljubljana – zdravo mesto
I. Predmet razpisa
A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij:
A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi,
ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi
za brezdomce in brezdomke:
A.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomke in brezdomce (zavetišče, celovita nastanitvena
podpora)
A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi
za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter za
brezdomce in brezdomke
A.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki
starejšim nudijo oporo za samostojnejše in
kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem
okolju
A.2.2. Dnevni centri za starejše
A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi
s težavami zaradi uživanja dovoljenih in/ali
nedovoljenih drog in z motnjami hranjenja
oziroma s težavami zaradi različnih oblik
zasvojenosti:
A.3.1. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja
A.3.2. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi
zasvojenosti z alkoholom
A.3.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi
zasvojenosti z nedovoljenimi drogami
A.3.4. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce
in uživalke nedovoljenih drog (zavetišče)
A.3.5. Socialnovarstveni programi za ljudi z drugimi oblikami zasvojenosti
A.4. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo
podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.5. Socialnovarstveni programi, ki imigrantom in imigrantkam nudijo podporo in
omogočajo njihovo aktivno vključevanje
v skupnost
A.6. Socialnovarstveni programi za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja:
A.6.1. Socialnovarstveni programi, ki
ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo
možnost varne namestitve (varna hiša)
A.6.2. Socialnovarstveni programi, ki uživalkam nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna
hiša)
A.6.3. Socialnovarstveni programi, ki
ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, opolnomočenje in
zagovorništvo
A.6.4. Socialnovarstveni programi za žrtve trgovine z ljudmi
A.7. Socialnovarstveni programi materinskih domov
A.8. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo
podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.9. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo

podporo pri reševanju različnih stisk in težav
ter krepijo njihovo socialno vključenost
A.10. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.11. Drugi socialnovarstveni programi (zaupni telefoni, programi za istospolno
usmerjene, razvoj in promocija prostovoljnega dela, programi za povzročitelje nasilja idr.)
B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpisnih področij:
B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in
promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov
B.2. Programi, namenjeni osveščanju
o odgovornem spolnem vedenju in o spolno
prenosnih okužbah
B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)
B.4. Programi, namenjeni osveščanju in
spodbujanju zdravega odnosa do tobaka,
alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju
njihove škodljive uporabe
B.5. Programi, namenjeni preprečevanju
in zmanjševanju poškodb v prometu
B.6. Programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in
družinam v stiski na področju duševnega
zdravja ter preprečevanju in obvladovanju
stresa
B.7. Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev
Pomembno!
Posamezni program in/ali projekt
(v nadaljevanju: program) je mogoče
prijaviti le na enega od razpisnih področij z oznakami: A.1.1., A.1.2., A.2.1.,
A.2.2., A.3.1., A.3.2., A.3.3., A.3.4.,
A.3.5., A.4., A.5., A.6.1., A.6.2., A.6.3.,
A.6.4., A.7., A.8., A.9., A.10., A.11.,
B.1., B.2., B.3., B.4., B.5., B.6. in B.7.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda, s šifro
dejavnosti s področja zdravstvo in socialno
varstvo (po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08), oziroma ima v svojih aktih jasno
opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja.
2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda
lahko s posameznim programom kandidira na naslednja razpisna področja: A.1.1.,
A.2.2., A.7., B.1., B.2., B.3., B.4., B.5., B.6.
in B.7.
3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na
območju MOL, prvenstveno za občanke in
občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo na območju MOL.
4. Vsebina programa, s katerim vlagatelj
kandidira na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa.
5. Vsebina in aktivnosti programa ne
vključujejo socialno varstvenih storitev (deloma ali v celoti) po Zakonu o socialnem
varstvu in podzakonskih aktih.
6. V prijavljeni program niso vključene
aktivnosti in storitve, ki jih vlagatelj trži.
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7. Vlagatelj, ki je v letih 2008 do 2011 že
bil pogodbena stranka MOL, mora imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL.
8. Vlagatelj na ta javni razpis ne kandidira s programom, za katerega ima sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu
2012 že zagotovljeno. Vlagatelj je lahko za
isti program v enakem časovnem obdobju
sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi
enega javnega razpisa za sofinanciranje.
2. Posebni pogoji
1. Za kandidiranje na razpisno področje
z oznako A.1.1.: program omogoča namestitev in je uporabnicam/ uporabnikom na voljo
vse dni v tednu;
2. Za kandidiranje na razpisno področje
z oznako A.3.4.: vlagatelj je bil v letih od
2009 do 2011 že sofinanciran iz sredstev
MOL za področje socialnega varstva, program omogoča sočasno namestitev najmanj
15 uporabnikov/ uporabnic in je na voljo vse
dni v tednu.
3. Za kandidiranje na razpisna področja z oznakami A.6.1., A.6.2., A.6.4. in A.7.:
program omogoča neprekinjeno namestitev
oziroma bivanje in je uporabnicam/ uporabnikom na voljo 24 ur dnevno, vse dni v tednu.
III. Merila za izbor programov: merila za
oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev
sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna
komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed
programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena
realizaciji programov za področje »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljub
ljana – zdravo mesto« za leto 2012, znaša
2.100.000,00 EUR, in sicer:
A. Programi socialnega varstva:
Skupaj: 1.800.000,00 €
B. Programi varovanja zdravja:
Skupaj: 300.000,00 €
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012. To velja tudi v primeru,
ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila
večletno pogodbo za leta od 2012 do 2014.
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo
MOL po letu 2012 za vsako nadaljnje leto
sklenila pisni dodatek k pogodbi.
VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11.
2011 (datum poštnega žiga velja kot datum
oddaje vloge).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in obvezno opremljena z oznako:
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis:
socialno varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke I./ A.
tega javnega razpisa) oziroma
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis:
varovanje zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke I./ B.
tega javnega razpisa).
V primeru, da vlagatelj kandidira z več
programi, mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na naslov, v roku in
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z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh odstavkov te točke javnega razpisa.
VII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter v ocenjevanje
na osnovi meril tega javnega razpisa bodo
izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje
kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne uporablja, to ustrezno označi v točki VII./6. prijavnega obrazca. V tem primeru, na mestih
v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig
in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja,
– ima priložene vse priloge v skladu
z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne
bo javno, se bo začelo v sredo, 23. 11. 2011.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni
od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VII. točki besedila
tega javnega razpisa niso formalno popolne,
v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih
vlogah na razpisnih področjih, po pooblastilu župana, s sklepi odločil podžupan MOL,
o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na
način, ki je določen v VI. točki besedila tega
javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji
bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega
javnega razpisa,
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali
bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v roku 45 dni od
zaključka odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo
in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do
četrtka od 8. do 17. uro in v petek od 8. do
13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljub
ljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslov ozsv@ljubljana.si,
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– po telefonu: 01/306-41-00 – izključno
v času uradnih ur in sicer:
– ponedeljek 8.–12. ure,
– sreda 8.–12. uro in 13.–16. uro in
– petek 8.–12. uro.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo 7. 11. 2011 ob 10. uri,
v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni
trg 1, Ljubljana. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski
naslov.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5169/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, in 99/09 – ZIPRS1011), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za otroke in
mladostnike na območju Mestne občine
Ljubljana za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta
starosti na območju Mestne občine Ljub
ljana, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne
organizacije. S tem želimo otrokom in mladostnikom omogočiti razvoj sposobnosti in
vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje
kakovosti življenja otrok in mladostnikom,
ekološko ozaveščanje, zmanjševanje nasilja
med in nad otroki in mladostniki, bogatenje
besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega
časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah.
Aktivnosti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja
(npr. kreativne delavnice, prireditve) kot
dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih,
osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih
okvirjev.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
skupinskih prostočasnih in preventivnih
programov za otroke in mladostnike do 15.
leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom
omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic:
poudarek je na športno gibalnih aktivnostih,
razvijanja ustvarjalnosti (aktivna udeležba
v delavnicah), zagotavljanje možnosti za
kakovostno preživljanje prostega časa po
načelu enakih možnosti.
V okviru Sklopa B so zagotovljena sredstva za izvedbo 4 urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne,
kreativne in ostale delavnice za otroke in
mladostnike od 1.–9. razreda osnovne šole
ter sredstva za izvedbo 9-urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega
počitniškega varstva za otroke od 1.–5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic.
Sredstva se namenjajo sorazmerno z dolži-

no šolskih počitnic (delovnih dni) in število ur
programa (4 in 9-urni program).
Počitniško varstvo otrok in mladostnikov
in aktivnosti v času šolskih počitnic so:
1. Poletne počitnice – namenjeno je
80.000 EUR od skupne višine sredstev na
Sklopu B.
2. Jesenske počitnice – namenjeno je
10.000 EUR od skupne višine sredstev na
Sklopu B.
3. Zimske počitnice – namenjeno je
10.000 EUR od skupne višine sredstev na
Sklopu B.
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega sklopa je sofinanciranje
aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta
starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali
projekte:
a) znanje s področja konstruktorstva,
tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki,
individualno učenje o znanosti, tehniki prek
neposrednih osebnih izkušenj učenca.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istimi aktivnostmi le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2012. Vlagatelji niso upravičeni
kandidirati na javni razpis s tistimi aktivnostmi, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL, zato bo vloga v tem primeru
zavrnjena.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08) – razen javnih zavodov.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08) – razen javnih zavodov, izjema
od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),
– Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo).
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III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike:
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezno aktivnost in ne za celoten program,
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– vsaj 90% udeležencev so otroci in
mladostniki do 15. leta starosti z območja
MOL,
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
in dostopno vsem otrokom in mladostnikom
pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelj argumentirano
obrazloži,
– da zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL MU Oddelka za predšolsko
vzgojo in izobraževanje, Odseka za izobraževanje ne sme presegati 80% deleža
celotne vrednosti aktivnosti programa v posamezni vlogi,
– zaprošena vrednost sofinanciranja ne
sme presegati 3.000 € v okviru posamezne
vloge,
– aktivnosti morajo biti izvedene med
1. 1. 2012 in 31. 12. 2012,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ tremi vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevane prve tri odprte vloge
istega vlagatelja,
– vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti
v javnih zavodih (npr. vrtcih, šolah), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih
zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost.
Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe in overjeno z žigom javnega
zavoda in se mora nanašati na prijavljeno
aktivnost,
– da se aktivnosti ne bodo izvajale v javnem zavodu MOL Mladi zmaji, center za
prostočasne dejavnosti za mlade in otroke,
ker je tem namenjen poseben razpis.
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen program počitniškega varstva v času
šolskih počitnic:
1.) zimske počitnice (20. 2. 2012–24. 2.
2012);
2.) poletne počitnice (25. 6. 2012–31. 8.
2012);
3.) jesenske počitnice (predvidoma
30. 10. 2012–3. 11. 2012);
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– udeleženci so otroci in mladostniki do
15. leta starosti z območja MOL,
– v času poletnih počitnic mora prijavitelj izvesti najmanj 3-tedenski program
(delovni dnevi), pri jesenskih počitnicah pa
program v času vseh delovnih dni trajanja
počitnic;
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
in dostopno vsem otrokom in mladostnikom
pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelj argumentirano
obrazloži,
– aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje v roku, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
v času poletnih počitnic ne sme presegati

5.500 € za program 9-urnega varstva in
2.700 € za program 4-urnega varstva ter
v času jesenskih in zimskih počitnic 2.000 €
za program 9-urnega varstva in 1.100 € za
program 4-urnega varstva, v okviru posamezne vloge,
– posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ eno vlogo za posamezne počitnice,
v nasprotnem primeru bo upoštevana prva
odprta vloga na odpiranju,
– vlagatelji, ki bodo izvajali program
v javnih zavodih ustanovljenih s strani MOL,
morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih
zavodov, v katerih bodo izvajali program.
Soglasje mora podpisano s strani odgovorne osebe in žigom javnega zavoda in se
mora nanašati na prijavljen program,
– pri prvi alineji pod točko 2. in 3., bomo
izbrali največ devet prijaviteljev (od tega tri
za 4-urni program, ostale pa za 9-urni), pri
prvi alineji pod točko 1. pa največ deset
vlagateljev (od tega tri za 4-urni program,
ostale pa za 9-urni program) glede na število doseženih točk.
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– aktivnosti morajo biti izvedene med
1. 1. 2012 in 31. 12. 2012,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se
izobražujejo v MOL,
– posamezni vlagatelji se lahko prijavijo
na ta sklop sofinanciranja z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana
prva odprta vloga na odpiranju,
– dopolnilne dejavnosti se izvajajo tekom
celega leta,
– z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoleten program in ne za posamezno aktivnost,
– vlagatelji morajo v okviru celoletnega
programa zagotoviti udeležbo najmanj 100ih učencev,
– zaprošena vrednost sofinanciranja ne
sme presegati 30.000 €,
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami
glede na okvirna sredstva.
IV. Merila za izbor vlog
Posamezne vloge bodo ovrednotene po
naslednjih merilih:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev so:
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike: 140.000 €
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic: 100.000 €
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja:
100.000 €
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se
razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL
za leto 2012.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti
porabljena v letu 2012.
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VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in
z obvezno navedbo razpisnega področja
na prednji strani ovojnice. V primeru, da
vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami:
JR 2012: »Aktivnosti za otroke in mladostnike
Sklop A: Ne odpiraj – vloga: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in
mladostnike«
ali
JR 2012: »Aktivnosti za otroke in mladostnike
Sklop B: Ne odpiraj – vloga: počitniško
varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi
v času šolskih počitnic«
ali
JR 2012: »Aktivnosti za otroke in mladostnike
Sklop C: Ne odpiraj – vloga: dopolnilne
dejavnosti in vsebine s področja tehnike in
eksperimentiranja«
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje
(Sklop A in Sklop B soglasja tistih javnih zavodov ustanovljenih s strani MOL, v katerih
bodo izvajali aktivnost – poslana v roku in
na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 23. 11.
2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku
8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale,
da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
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Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne,
– tistih vlagateljev, katerih aktivnosti so
že financirane iz sredstev proračuna MOL.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh
od uveljavitve rebalansa proračuna za leto
2012.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisirazgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer
med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in
izobraževanje, Odsek za izobraževanje (2.
nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti
pri Olgi Glaser, tel. 01/306-40-29, e-pošta:
olga.glaser@ljubljana.si. in Bredi Primožič,
tel. 01/306-40-35, e-pošta: breda.primozic@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za
podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 9. novembra
2011, ob 9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5170/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
in Statuta MOL (Uradni list 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni
trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov v MOL
za leto 2012 za področje Mladinski
raziskovalni projekti
I. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce
in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim
mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja
in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo
na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer za:
– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje
OŠ in SŠ,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol
s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in
nadaljevalni projekti),
– projekte usposabljanja učiteljev za
mentorstvo MRD,
– projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
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II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2012. Vlagatelji
niso upravičeni kandidirati na javni razpis
s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
– Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki
delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– osnovne in srednje šole,
– društva,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– raziskovalne institucije, ki delujejo na
območju Mestne občine Ljubljana.
– Posamezni predlagatelj lahko kandidira
z največ 5 projekti. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 5 projektov, bo Mestna
občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje
največ 5 projektov v skladu z razpisanimi
merili in kriteriji, ostale pa zavrnila.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni
med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012.
Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Merila so naslednja:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število udeležencev,
– sodelovanje institucij,
– mednarodni projekt,
– projekti metodik.
V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti v MOL za
leto 2012 je 30.000,00 EUR.
Za posamezen projekt se predvideva
sofinanciranje v višini do 540,00 EUR, za
projekte metodik in usposabljanja mentorjev
pa do 875,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se
razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL
za leto 2012.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti
porabljena v letu 2012.
VII: Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11.
2011 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora

biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga:
Mladinski raziskovalni projekti«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MRP MOL,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije, ne bo javno in se bo pričelo 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku treh dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v roku treh dni
ustrezno dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo področna strokovna komisija
na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku do 60 dni od izteka
roka za predložitev vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer: med
9. in 12. uro v tajništvu oddelka na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18,
Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, oziroma e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-33 (Vladimir Koprivnikar), e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v sredo, 9. 11. 2011, ob
9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu,
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Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas
kontaktirajte preko zgornjega e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5171/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07ZIPRS0809 in 99/09 – ZIPRS1011), Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
za učence iz MOL za leto 2012
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih
izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in
kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole.
II. Predmet javnega razpisa
Sklop A: Dejavnosti v šolah za učence
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
a) priprava novoletnih okraskov za park
Zvezdo
b) priprava skupinskih pustnih mask,
ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino,
kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem
sprevodu,
c) jubileji osnovnih šol,
d) projekti medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz
drugih kulturnih okolij,
e) projekti povezovanja s šolami v tujini,
f) projekti medšolskega sodelovanja,
g) ekološko ozaveščanje,
h) šolski večdisciplinarni projekti,
i) projekti zmanjševanja nasilja,
j) sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
k) tekmovanja glasbenih šol,
Sklop B: Mestne prireditve šol za otroke
in učence
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
a) organizacija in izvedba festivala za
otroke s posebnimi potrebami v šolah iz
Mestne občine Ljubljana,
b) organizacija seminarja za učitelje likovne vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih
pustnih kostumov ter organizacija in udeležba na natečaju za pustni karneval v Ljubljani
za otroško maskoto zmajček,
c) organizacija in izvedba revije pevskih
zborov osnovnih šol iz MOL.
III. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za sklop A in sklop B:
Upravičeni vlagatelji prijav so vzgojno
izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica
je Mestna občina Ljubljana.
IV. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Sklop A: Dejavnosti v šolah za učence
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012,
– sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence,

– zagotovljena je aktivna udeležba in
soodločanje udeležencev,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15.
letom, ki se izobražujejo v MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Odseka za izobraževanje MOL ne
sme presegati:
a) za sofinanciranje priprave lampijonov
za okrasitev parka Zvezda največ v višini
100 EUR,
b) za sofinanciranje priprave skupinskih
pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje,
aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, največ v višini
150 EUR,
c) za sofinanciranje jubilejev osnovnih
šol od 30 letnice ustanovitve naprej oziroma na vsakih nadaljnjih 10 let, 10 EUR
na leto in 1 EUR na učenca največ v višini
1.000 EUR,
d) za sofinanciranje tekmovanj glasbenih
šol največ v višini 400 EUR,
e) za sofinanciranje vseh ostalih projektov največ v višini 700 EUR,
Posamezni vlagatelji se lahko prijavijo na
A sklop sofinanciranja z največ petimi vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevanih
prvih pet odprtih vlog na odpiranju.
Vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
Sklop B: Mestne prireditve šol za otroke
in učence
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– posamezna prireditev mora biti izvedene med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012,
– sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence,
– zagotovljena je aktivna udeležba in
soodločanje udeležencev,
– udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15.
letom, ki se izobražujejo v MOL,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani Odseka za izobraževanje MOL ne
sme presegati:
a) za sofinanciranje zasnove in izvedbe
festivala za otroke s posebnimi potrebami
v šolah iz Mestne občine Ljubljana največ
v višini 6.000 EUR,
b) za sofinanciranje organizacije in izvedbe seminarja za učitelje likovne vzgoje
za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje
vrtcev in šol z otroško maskoto zmajčka
največ v višini 7.800 EUR,
c) za sofinanciranje organizacije in izvedbe revije pevskih zborov največ v višini
2.500 EUR.
V sklopu B bo pod vsako navedeno aktivnostjo izbran le en izvajalec.
Vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
V. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
VI. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji dopolnilnih dejavnosti, je:
90.000 EUR.
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MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se
razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna za leto
2012.
VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti
porabljena do 31. 12. 2012.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, s pripisom »JR 2012 Dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL.
Sklop A: Ne odpiraj – vloga: Dejavnosti
v šolah za učence« ali
»JR 2012 Dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL
Sklop B: Ne odpiraj – vloga: Mestne prireditve šol za otroke in učence«
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Rok za oddajo vlog je do vključno 21. 11.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je razpisan za posamezno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni
dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov
področnih strokovnih komisij po pooblastilu
župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije
na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od
uveljavitve proračuna MOL za leto 2012.

Stran

2534 /

Št.

86 / 28. 10. 2011

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija za vsako razpisno področje
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med
9. in 12. uro, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in
izobraževanje, Odsek za izobraževanje (2.
nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za
podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 9. novembra
2011, ob 9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas kontaktirajte preko e-naslova.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer pri Olgi Glaser, tel. 01/306-40-29,
e-pošta: olga.glaser@ljubljana.si in Bredi
Primožič, tel. 01/306-40-35, e-pošta: breda.primozic@ljubljana.si
Mestna občina Ljubljana
Št. 024-82/2011-2
Ob-5172/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti za otroke
iz MOL v letu 2012
I. Predmet razpisa
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Predmet razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz
MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni
kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec
izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na
vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje
v vrtcih.
V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
a) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije,
b) organizacija in izvedba aktivnosti s področja naravoslovja in eksperimentiranja,
c) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji),
d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ
ter društvi in organizacijami v ožjem in širšem okolju v MOL,
e) spodbujanje jezikovne dejavnosti
v predšolskem obdobju,
f) spodbujanje gibalno športnega razvoja
v predšolskem obdobju,
g) organizacija in izvedba lutkovnih predstav,
h) jubileji vrtcev,
i) izvedba projekta »Za lepšo Ljub
ljano«.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale
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neprofitne organizacije v MOL. Organizacija
varstva otrok je namenjena predšolskim in
osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na
domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko
in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za
predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci
iz Mestne občine Ljubljana.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki
so registrirane za opravljanje organiziranja
občasnega varovanja otrok na domu, in so
ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08) – razen javnih zavodov.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi
temami v predmetu razpisa;
– dejavnosti morajo biti izvedene med
1. 1. 2012 in 31. 12. 2012;
– dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce;
– možnost vključitve v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanjih strokovnjakov, vendar mora biti nosilec dejavnosti
vzgojitelj in ne zunanji sodelavec;
– obogatitvene dejavnosti se za otroke
izvajajo brezplačno. Dodatne stroške, ki so
vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča
vrtca, npr. kulturne prireditve, obisk živalskega vrta, drsanje, plavanje, smučanje (vstopnina, prevoz, smučarska karta ………..)
lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom, za katere starši stroškov
ne morejo kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo;
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko
vzgojo ne sme presegati:
– za sofinanciranje pod temo a.) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije, največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo b.) organizacija in izvedba aktivnosti s področja
naravoslovja in eksperimentiranja, največ
v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo c.) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji), največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo d.) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ ter društvi
in organizacijami v ožjem in širšem okolju
v MOL, največ v višini 600 EUR,

– za sofinanciranje pod temo e.) spodbujanje jezikovne dejavnosti v predšolskem
obdobju, največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo f.) spodbujanje gibalno športnega razvoja v predšolskem obdobju, največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje pod temo g.) organizacija in izvedba lutkovnih predstav, največ v višini 600 EUR,
– za sofinanciranje jubilejev vrtcev
(10 let, 20 let, 30 let ….) pod temo h.), enoten znesek 700 EUR za vrtec; za jubileje
enot vrtcev (10 let, 20 let, 30 let ….) največ
150 EUR na enoto vrtca in 1 EUR na otroka
v tej enoti;
– za sofinanciranje projekta »Za lepšo Ljubljano« pod temo i.), največ v višini
1.000 EUR.
– posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna enota) se lahko prijavi na celoten
sklop sofinanciranja z največ 6 vlogami, od
tega:
– z največ 4 vlogami na teme od a.
do g.,
– ena vloga za jubileje, glede na izpolnjene kriterije pod temo h. in
– z eno vlogo za sofinanciranje projekta »Za lepšo Ljubljano« pod temo i.
– pri sofinanciranju jubilejev vrtcev se ne
upoštevajo merila za izbor vlog,
– posamezni vlagatelji oddajo vse vloge
v eni ovojnici,
– posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis
v MOL.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
– vsebina vloge je v skladu s predmetom
tega javnega razpisa,
– organizacija občasnega varovanja
otrok na domu se izvaja med 1. 1. 2012 in
31. 12. 2012,
– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu
je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL in varovanje otrok na
domu mora biti dostopno vsem otrokom pod
enakimi pogoji,
– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na
domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za
organiziranje občasnega varovanja otrok na
domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve
naročniku,
– občasno varovanje otrok na domu se
opravi na željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju: naročnik) na naročnikovem domu kot storitev,
– če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega varovanja otrok na domu organizatorju občasnega varovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod katerimi
organizator zagotavlja izvedbo storitve, je
organizator na vsebino naročnikovega sporočila vezan, razen zagotovitve osebe, za
katero naročnik želi, da opravi storitev,
– organizator občasnega varstva otrok
bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva
otrok polnoletne osebe, ki imajo najmanj
srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj
pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem
delu,
– organizator varovanja otrok na domu
mora za izvajalce občasnega varovanja
otrok na domu zagotoviti brezplačen tečaj
o varovanju otrok (minimalno 24-urni tečaj),
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu mora imeti v času prijave na jav-
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ni razpis sklenjene pogodbe o opravljanju
občasnega varovanja otrok na domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene v skladu z določili Pravilnika o pogojih za
občasno varovanje otrok na domu (Uradni
list RS, št. 41/97),
– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL
pogodbo o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok na domu, mora
v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe
o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe
o opravljanju občasnega varovanja otrok na
domu z najmanj desetimi izvajalci in ves
čas trajanja pogodbe o sofinanciranju imeti
sklenjene pogodbe z najmanj enakim številom izvajalcev,
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu ne sme imeti sklenjene pogodbe
o opravljanju občasnega varovanja otrok
na domu z osebo, ki je vpisana v evidenco
oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano
občasno varovanje otrok na domu,
– organizator občasnega varovanja otrok
na domu mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le z osebami, s katerimi
ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za
škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja
otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili
o odgovornosti,
– organizator mora imeti določeno kot
spodnjo mejo trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu najmanj 2 uri
dnevno,
– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja
otrok na domu v skladu z določbo 7. člena
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje
otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in
cenik storitev občasnega varovanja otrok na
domu, ki ga sprejme njegov pristojni organ,
– cena storitve občasnega varovanja
otrok na domu ne sme presegati 4 EUR na
uro in cene iz cenika morajo biti fiksne za
celo leto 2012,
– podatke o opravljenem varovanju otrok
na domu se vpiše v obrazec napotnice, ki
ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec napotnice
mora vsebovati naslednje podatke:
ime, priimek in naslov naročnika,
ime in priimek osebe, ki je opravila varovanje otrok na domu, datum in čas pričetka
in zaključka varovanja otrok na domu in
druge podatke, ki jih določi organizator občasnega varovanja otrok na domu.
Podatke o začetku in koncu izvajanja
storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale
podatke pa oseba, ki je storitev opravila.
Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in
oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev organizator varovanja otrok na
domu naročniku na podlagi napotnice izstavi
račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis.
– organizator mora voditi evidenco oseb,
ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 40/11 –
ZUPJS-A) in tem osebam izdati izkaznico
osebe, ki občasno varujejo otroke na domu
v skladu 6. členom Pravilnika o pogojih za
občasno varovanje otrok na domu (Uradni
list RS, št. 41/97),
– organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne
varovati zaupnost vseh podatkov o družini

in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako
družina živi,
– organizator varovanja otrok na domu
mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na domu
v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo 25/08, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in
40/11 – ZUPJS-A) in Pravilnikom o pogojih
za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili
sredstva sorazmerna z doseženimi točkami
glede na okvirna sredstva.
IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Okvirna višina sredstev namenjena realizaciji vseh devetih razpisanih temah obogatitvenih dejavnosti znaša 70.000 €.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Okvirna višina sredstev namenjena realizaciji organizacije občasnega varovanja
otrok na domu znaša 40.000 €.
MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se
razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL
za leto 2012.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti
porabljena do 31. 12. 2012.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 21. 11.
2011 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do
6 vlog) poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2012 – »Ne
odpiraj – vloga: Obogatitvene dejavnosti
za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL«
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
JR 2012 – »Ne odpiraj – vloga: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
v MOL«
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna vloga:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
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– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija za posamezno razpisno
področje (Sklop B – fotokopije sklenjenih
pogodb o opravljanju občasnega varovanja
otrok na domu, ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu in cenik
storitev),
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna strokovna komisija ne bo javno, se bo pričelo
dne 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni ustrezno
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
na razpisnih področjih po pooblastilu župana MOL s sklepom odločil podžupan MOL,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni razpisni področji in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni razpisni področji in,
– ki jih bo področna strokovna komisija
na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku do 60 dni od dne izteka roka za predložitev vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za posamezno razpisno
področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisirazgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer
med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in
izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana,
soba 108.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer pri Violeti Logar: tel. št. 306-40-18,
e-pošta: violeta.logar@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v sredo, 9. 11. 2011, ob
9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas
kontaktirajte preko zgornjega e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 024-82/2011-2
Ob-5173/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programa dela
lokalnih društev na področju razvoja
podeželja ter za sofinanciranje
strokovnih vsebin prireditev na
podeželju in Ekopraznika v Ljubljani
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov in nekmetov povezanih v lokalna
strokovna društva in društva, ki delujejo na
področju razvoja podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju in sicer: Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški
dan v Zajčji dobravi,
– izvedbe Ekopraznika v Ljubljani in
– izvedbe Jesenske tržnice na Barju.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega
društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega
pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji
brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje
običajev);
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti
društva, pomembno za razvoj podeželja
(zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);
– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih
društev in organizacij;
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične
dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter
društvene prireditve, ki niso predmet druge
točke javnega razpisa;
I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah – Posavsko štehvanje, Praznik
jeseni v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji
Dobravi.
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela tradicionalne prireditve, ki predstavlja podeželje in pospešuje njen razvoj, je namenjena širši javnosti
in se izvaja na območju MOL, vsebina pa je
vezana na predstavitev:
– dediščine Posavskega štehvanja
v MOL;
– promocije in predstavitve jesenskih pridelkov in izdelkov s posebnim poudarkom
na seznanjanju prebivalstva o pomenu sadja in zelenjave v prehrani;
– predstavitve konjereje v MOL in širše, s posebnim poudarkom na predstavitvi delovne sposobnosti konj in tekmovanju
vpreg.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– razstavami;
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– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko tržnico v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši
javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem
načinu življenja ter trajnostnem življenjskem
slogu.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
I.4. Izvedba Jesenske tržnice na Barju
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve na območju MOL,
v sklopu katere se predstavljajo lokalni prebivalci podeželja in kmetijski pridelovalci.
Prireditev je namenjena seznanjanju prebivalstva s pomenom lokalno pridelane hrane in kmetovanjem na Ljubljanskem barju,
s kulturno in naravno dediščino tega območja, s posebnim poudarkom na etnoloških
posebnostih in kulinariki.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine
podeželja.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvajanje programa dela lokalnega društva
in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah
po tem razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane
in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se
ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj
50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov,
ki so prebivalci MOL.
2. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so:
– neprofitne pravne osebe, s sedežem
na območju MOL in ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave
in predelave).
3. Upravičenci za pridobitev sredstev za
izvedbo Jesenske tržnice na Barju po tem
razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrira-

ne, delujejo na lokalnem območju in imajo
sedež v MOL – lokalna strokovna društva,
ki izvajajo aktivnosti na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine, ozaveščanja
prebivalstva in mladine o kulturnih in naravnih vrednotah ter izvajajo promocijske in informacijske dejavnosti na območju Barja.
Vlagatelji pod točko 1 morajo za pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak
namen. Vloga mora vsebovati razpisne
obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter: potrjen program dela društva
za leto 2012 iz katerega morajo biti razvidne
vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa.
Vlagatelji pod točko 2 in 3 morajo za
pridobitev sredstev za izvedbo vložiti vlogo,
sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vlagatelji pod točko 3 pa morajo vlogi priložiti še
potrjen program dela društva za leto 2012
iz katerega morajo biti razvidne vsebine,
termini izvajanja in finančno ovrednotenje
programa.
MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na
prireditvah Posavsko štehvanje, Praznik
jeseni v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji
Dobravi, izvedbo Ekopraznika v Ljubljani in
izvedbo Jesenske tržnice na Barju v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 10. 2012.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela lokalnega društva
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo
strokovnih vsebin prireditve – Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški
dan v Zajčji Dobravi ter Ekopraznika v Ljub
ljani in Jesenske tržnice na Barju:
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve.
Višino dodeljenih sredstev se določi
na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za
posamezni namen so merila vsebinskega
ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 33.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih
društev v višini 15.000,00 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 9.000,00 EUR,
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani
v višini 6.000 EUR,
– sofinanciranje Jesenske tržnice na
Barju v višini 3.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ
do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega
dela lokalnih društev in prireditev. Skupna
višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne
sme presegati 50% celotne vrednosti. MOL
si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2012.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. oktobra 2012.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve: rok za predložitev vlog je do
21. 11. 2011 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti, kot priporočeno pošiljko na na-
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slov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001
Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti poslana posebej
za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani
ovojnice:
– »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo – Program dela društva«,
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – Prireditev«,
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – Ekopraznik v Ljubljani«,
– »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo – Jesenska tržnica na Barju«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci
MOL – vloga,
– priložen potrjen program dela društva
za leto 2012, razen za vlagatelje prijave za
izvedbo Ekopraznika v Ljubljani,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
za sofinanciranje programa dela lokalnega
društva v letu 2012 in vlog za sofinanciranje
strokovnega dela prireditev na podeželju
v letu 2012 in Ekopraznika v Ljubljani, bo
opravila strokovna komisija 24. 11. 2011.
V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne
bo javno.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper sklep pa župan
MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku
odpiranja vlog.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo
na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
uradni dan, med 9. in 12. uro, na Odseku za razvoj podeželja in upravne zadeve,

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v torek, 8. novembra 2011, ob 9. uri,
v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni
trg 1, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
uradni dan, od 9. do 12. ure, pri: Maruški
Markovčič, tel: 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 431-2/2011-11
Ob-5141/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 13/11), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 79/11)
v povezavi z 29. členom Zakona o divjadi in
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 –
odl. US in 17/2008), Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje ukrepe:
– Biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih
jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz,
– nakup sadja ter zaščita avtohtonih in
rastišču primernih plodonosnih grmovnih in
drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic
in umetnih dupel,
– Biotehnične ukrepe:
– obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
– Ostale ukrepe:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali ter
o gozdnem bontonu,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu
s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti
upravljanja z divjadjo, predpisi s področja
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja
in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejeme sorazmerni del sredstev gle-
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de na lovno površino lovišča, ki leži v občini
oziroma so sredstva enaka sorazmernemu
delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek
sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je
1.958,61 EUR.
5. Rok porabe dovoljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti
v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor sofinancerja,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– Vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, na oglasni deski in
na spletni strani občine, www.komen.si/objave/razpisi, do zaključka tega javnega razpisa, to je do 14. 11. 2011.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni rapis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
do vključno 14. 11. 2011 do 12. ure (velja
datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti
neveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji
strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo;
– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilne opremljene
vloge bodo zavržene.
8. Odpiranje prispelih vlog: vloge bo
obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev,
ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev
in pogojev določenih v besedilu razpisa in
razpisne dokumentacije.
Vlagatelji bodo sprejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Po preteku pritožbenega
roka se sklenejo pogodbe.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani občine, www.komen.si/objave/razpisi

Stran

2538 /

Št.

86 / 28. 10. 2011

ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka do
petka, od 8. do 12. ure ter v sredo od 15.
do 17. Ure, na naslovu: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan na 05/731-04-59
oziroma po e-pošti: svagelj.ana@komen.si.
Občina Komen
Št. 0236/2011
Ob-5143/11
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
34/11), na podlagi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 2/2011) in 88. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 3/2011) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
na Gorenjskem, ki jo zastopa župan Franc
Čebulj.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je 100% lastništvo stanovanja št. 3, na
naslovu ulica Ivana Hribarja 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v površini 70,46 m2,
h kateremu pripadajo tudi pomožnimi prostori (klet 1,2 m2, drvarnica 1,69 m2, balkon 2,24 m2 in terasa 9,76 m2) in skupni
prostori (predprostor 7,43 m2 in stopnišče 2,95 m2), ki leži na zemljišču parc.
št. 463, k. o. Cerklje.
3. Navedbo, da je treba ponudbi predložiti potrdilo o vplačani varščini: ponudniki
morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo), v višini 4.500 €, to je v višini 10% izhodiščne vrednosti, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega
računa Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 01212-0100006686, odprt pri Banki Slovenije, sklic 05 75116-11-201-000, ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine.
Izhodiščna prodajna vrednost navedene
nepremičnine je 45.000,00 €. Izhodiščna
vrednost ne vključuje 2% davek na promet nepremičnin. Rok za plačilo varščine
je do vključno 18. 11. 2011 do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
4. Pogoji prodaje
Ponudniki morajo oddati zavezujoče ponudbe, ki morajo vsebovati:
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– Dokazilo o plačani varščini;
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«;
– Izbrani ponudnik je dolžan plačati stroške sestave pogodbe, pripadajoči davek na
promet nepremičnine, stroške notarja za
overitev pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško knjigo;
– Navedbo predmeta ponudbe.
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5. Obliko in pogoje, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje, in morebitno
navedbo, da se bodo po prejemu ponudb
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja:
– Podatki o ponudniku:
– Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem,
da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu
oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu.
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpiskom
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni. Pravne osebe morajo v ponudbi
navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa, zakonitega zastopnika;
– Fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo veljavnega
osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali
potni list);
– Telefonsko številko, številko telefaksa
in kontaktno osebo.
6. Morebitne omejitve upravljalca v zvezi
s postopkom prodaje: objekt je priključen
na vodovodno in električno omrežje. Objekt
ima telefonski in KTV priključek. Objekt nima
urejene etažne lastnine.
7. Način in rok plačila kupnine: izbrani
ponudnik mora plačati kupnino v roku 30 dni
od izdaje računa.
8. Navedba, da je plačilo kupnine v roku,
ki je določen, bistvena sestavina pravnega
posla: plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla.
9. Rok za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem, z oznako »Ne
odpiraj – stanovanje na Hribarjevi ulici«. Na
ovojnici mora biti tudi viden in čitljiv polni
naslov ponudnika.
Ponudbe se bodo štele za pravočasne
kolikor bodo prispele na prej navedeni naslov do ponedeljka, 21. 11. 2011 do 9. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 21. 11. 2011, ob
10. uri.
Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisanih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo
O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Cerklje na Gorenjskem
na predlog komisije.
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene
pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe
v navedenem roku, bo Občina Cerklje na
Gorenjskem zadržala njegovo varščino in
sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. Navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne: odpiranje ponudb bo javno.
12. Navedbo, po kateri metodi se bo
nadaljeval postopek ob več najugodnejših
ponudbah

Postopek se bo nadaljeval v skladu
s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
Izbor najugodnejših ponudnikov bo opravila komisija. V primeru, da komisija oceni,
da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najboljšega ponudnika, ali da je mogoče
doseči ugodnejše pogoje razpolaganja (višjo ceno), lahko komisija pozove vse ponudnike, da ponudbo dopolnijo v posameznih
elementih. Prav tako si naročnik pred sklenitvijo pogodbe pridružuje pravico izvesti dodatna pogajanja. Komisija bo po zaključnem
postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
13. Navedbo, da lahko organ pristojen
za izvrševanje proračuna samoupravnih
lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (vračilo varščine)
Občina Cerklje na Gorenjskem lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačano varščino brez
obresti. Prav tako si Občina Cerklje na Gorenjskem pridružuje pravico, da ne glede na
prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
14. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice: predkupna pravica ne obstoja.
15. Osebe za stike prodajalca: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Cerklje
na Gorenjskem, kontaktna oseba Andreja
Jerala, tel: 04/281-58-00.
16. Morebitne druge pogoje: /
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 5/2011
Ob-5147/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Sklepa o spremembah in
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (URV MOV,
št. 18/2011 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje je nepremičnina –
stanovanje št. 6. v II nadstropju, v skupni izmeri 18,69 m2, ki se nahaja večstanovanjski
stavbi Šaleška cesta 19, Velenje, ki stoji na
parc. št. 2523/3, k.o. Velenje, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem parc. št. 2523/2 in
2523/23, k.o. Velenje, ID stavbe 3504, številka dela stavbe 6.E, s pripadajočim zemljiščem za izhodiščno ceno 21.000,00 EUR
brez davščin (davka na promet nepremičnin
in stroškov zemljiškoknjižnega urejanja prenosa lastninske pravice).
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
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3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika,
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine na
podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-10122011, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika
prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 1);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 31. 10. 2011
do 12. ure, na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje Šaleška cesta 19,
Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni
pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali
jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni
naslov.
2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje izločila in o tem obvestila ponudnika.
Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo
dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. II/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, dne 31. 10.
2011 ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in
pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja
Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri
Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, med
9. in 12. uro, na tel. 03/896-16-74.
Mestna občina Velenje
Ob-5155/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
s spremembami) ter 22. in 25. člena Odloka
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
(Uradni list RS, št. 16/11), Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju:
koncedent), objavlja
ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice
1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice.
2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 16/11.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Je-
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senice, ki se bo opravljala na območju novozgrajene tržnice na Stari Savi na Jesenicah.
4. Začetek in obdobje trajanja koncesije:
koncesija se podeli za obdobje največ 20 let.
Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi
o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, ko
koncesionar prične izvajati dejavnost. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas
trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo
potrebno infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek in trajanje koncesije
je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi
koncesije.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter
način dokazovanja izpolnjenosti pogojev, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbor koncesionarja so:
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske in socialne prednosti za koncedenta,
– celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem območju Stare Save,
– tehnična usposobljenost in finančna
zmogljivost,
– kadrovska in strokovna usposobljenost
oseb, ki je pomembna za izvajanje koncesije,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
– rok za pričetek izvajanja gospodarske
javne službe.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih
meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo
mora ponudnik predložiti
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10.000,00 €, katere veljavnost ne sme
biti krajša od veljavnosti ponudbe in
– nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv kot garancijo za
dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti
v višini 10% vrednosti od skupne višine prihodkov v petletnem obdobju.
8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena
na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu
z razpisno dokumentacijo.
9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog
izbora koncesionarja županu, direktorica
občinske uprave Občine Jesenice pa izda
upravno odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici:
»Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, št. 302-8/2011«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do vključno
srede, 7. 12. 2011 do 12. ure. Nepravočasnih
in nepravilno označenih prijav komisija za
odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.
11. Odpiranje prijav: komisija bo v sredo,
7. 12. 2011 ob 15. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla
vse v roku dostavljene prijave.
12. Rok za izbor koncesionarja: komisija predlaga županu izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od odpiranja prijav, direktorica občinske uprave pa izda upravno
odločbo o izboru v 14 dneh od sklepa župana
o izboru.
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13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
obveščeni o izboru koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb.
14. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani Občine Jesenice (http://www.
jesenice.si) in v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) oziroma
na tel. 04/586-92-60 (Jovičić Nataša).
Občina Jesenice
Št. 331/2011-439-1071
Ob-5174/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10. člena
in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja
v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine
Ljutomer, št. 4/2007) ter Odloka proračunu Občine Ljutomer za leto 2011 (Uradno
glasilo Občine Ljutomer, št. 3/2011) objavlja Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Ljutomer
za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
2. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 10.260 EUR.
3. Upravičenci
Društva in njihove zveze s področja
kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, katerih so člani občani s stalnim
prebivališčem na območju Občine Ljutomer
in imajo sedež na območju Občine Ljutomer.
Društva, ki nimajo sedeža v občini, pa morajo imeti aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Ljutomer ter imeti člane, kateri so
občani s stalnim prebivališčem na območju
Občine Ljutomer.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva,
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,
– realno izvedljiv program dela za leto
2011,
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
in zahtevane priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji.
5. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– poročilo o delu v letu 2011 in vrednost
izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oziroma dokazila, iz katerih je razvidna vrednost
izvedenih aktivnosti),
– poročilo o delu za leto 2010,
– število članov iz Občine Ljutomer,
– strokovno izobraževanje na področju
dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),
– promocijska dejavnost na temo kmetijstva,
– organizacija ali izvedba prireditev ali
tekmovanj na temo kmetijstva,
– sodelovanje društev na prireditvah.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so naslednja:
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Število točk

Plan dela, vrednost izvedbenih aktivnosti v letu 2011
do 1.500 EUR

5

od 1.501 EUR do 3.000 EUR

10

od 3.001 EUR do 5.000 EUR

15

nad 5.001 EUR

20

Poročilo o delu, vrednost izvedbenih aktivnosti v letu 2010
do 1.500 EUR

5

od 1.501 EUR do 3.000 EUR

10

od 3.001 EUR do 5.000 EUR

15

nad 5.001 EUR

20

Število članov z območja Občine Ljutomer
do 25

10

od 25 do 50

20

od 50 do 75

30

od 75 do 100

40

nad 101

50

Strokovno izobraževanje
organizacija in izvedba seminarjev, predavanj
organizacija in izvedba tečajev s praktičnim prikazom
organizacija in izvedba strokovno – izobraževalne ekskurzije

5 točk/seminar
10 točk/tečaj
15 točk/ekskurzijo

Promocijska dejavnost
izdaja zgibank (minimalna naklada je dvakratno število članov)

10 točk/izdajo

izdaja promocijsko informativnega materiala (minimalna naklada je dvakratno število
članov)

5 točk/izdajo

internetna stran

15 točk

Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj na območju UE Ljutomer
na občinski ravni

10 točk/prireditev

na regijski ravni

15 točk/prireditev

na državni ravni

20 točk/prireditev

Sodelovanje društev na prireditvah
lokalnega značaja

5 točk/prireditev

državnega značaja

10 točk/prireditev

mednarodni značaj

15 točk/prireditev

Organizacija ali izvedba razstav na območju UE Ljutomer
na občinski ravni

10 točk/razstavo

na regijski ravni

20 točk/razstavo

na državni ravni

30 točk/razstavo

Kvaliteta in preglednost vloge
zelo dobro

15

srednje dobro

10

dobro

5

slabo

0
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Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja kriterijev in meril. Merila
so določena v točkah, katerih vrednost se
vsako leto izračuna na podlagi proračunskih
sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
6. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih
v letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
7. Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa
društva oziroma zveze,
– najvišji znesek sofinanciranja za zveze,
v katero so včlanjena društva na področju
kmetijstva znaša 250 EUR,
– najvišji znesek sofinanciranja po
tem razpisu za posamezno društvo znaša
120 EUR na člana društva s stalnim prebivališčem v Občini Ljutomer,
– priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po
1. 1. 2011.
8. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi
urami v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, soba 108 in na spletni strani, www.ljutomer.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali na
tel. 02/584-90-52, kontaktna oseba Vaupotič Aleš.
9. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno
11. 11. 2011.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno v vložišči Občine Ljutomer. Predložena
vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji
strani označen z oznako »Ne odpiraj – Vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene
dejavnosti – kmetijstvo«.
10. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev se odloči s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je osem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenje proračunskih sredstev.
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11. Namenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Občina Ljutomer
Ob-5250/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje RS, na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in
4/11) in druge točke prvega odstavka 215.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011) ter Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pilotnih projektov
Ministrstvo za zdravje RS
za leti 2012 in 2013
I. Predmet razpisa
Pilotni projekti, ki obravnavajo nove tehnologije na področju zdravstva
II. Pogoji za sodelovanje na razpisu
– Da projekti ne izpolnjujejo kriterijev za
financiranje iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ker so informacije
na takšni ravni, da ne omogočajo informirane odločitve o financiranju iz OZZ.
– Iz zasnove projekta je razvidno, da
je verjetnost, da bi predlagana zdravstvena
tehnologija lahko bila klinično in stroškovno
učinkovita, visoka.
– Zdravstvena tehnologija je sprejemljiva, etična in varna za obravnavane
III. Ostale zahteva: vloga za dodelitev
sredstev mora biti predložena v skladu z
zahtevami tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
IV. Metodologija in merila za ocenjevanje
Merilo 1: Pomen za javno zdravje in prioritete programov zdravstvenega varstva
(20%)
Za oceno pomena posameznega zdravila z vidika javnega zdravja, prednostnih
nalog izvajanja programa zdravstvenega
varstva in prioritete programov zdravstvenega varstva, se upoštevajo prednostna
področja preprečevanja in zdravljenja oseb
in stanj, ki so:
– opredeljena v resoluciji, ki se nanaša
na nacionalni plan zdravstvenega varstva,
– opredeljena v dokumentih Svetovne
zdravstvene organizacije o prioritetnih programih zdravstvenega varstva v Evropi.
Prav tako se pri oceni iz prejšnjega odstavka upošteva tudi pomen področij, ki niso
posebej našteta, vendar imajo velik javno
zdravstven pomen.
Merilo 2: Pomen za posebne populacijske skupine ali bolezni (10%)
– zdravstvena tehnologija je namenjena
obravnavi otrok, šolske mladine, študentov,
ki se redno šolajo, žensk v zvezi z načrtovanjem družine, kontracepcijo, nosečnostjo
in porodom, otrokom in mladostnikom z mo-

tnjami v telesnem in duševnem razvoju ter
otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo
glave in okvaro možganov,
– zdravstvena tehnologija je namenjena
preprečevanju, presejanju in zgodnjemu odkrivanju bolezni,
– zdravstvena tehnologija je namenjena
preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju nalezljivih bolezni, zdravljenju in rehabilitaciji
malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih
bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne
paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze, celoviti obravnavi
z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in
slabovidnosti, popolne ali zelo težke okvare
sluha, cistične fibroze in avtizma in oseb
po nezgodni poškodbi glave in okvare možgan.
Merilo 3: Vpliv na zdravje obravnavanih
(30%)
Točke se predlogu projekta pripišejo glede na vpliva, ki ga ima predlagana
zdravstvena tehnologija na zdravje obravnavanih. Pri tem se upoštevajo naslednji
faktorji:
– zdravstvena tehnologija vpliva na podaljšanje preživetja,
– zdravstvena tehnologija dvigne kakovost življenja,
– zdravstvena tehnologija vpliva na zadovoljstvo obravnavanih.
Merilo 4: Potencial, da se v okviru pilotnega projekta pridobi zadostno raven informacij, ki bi omogočale odločitev za umestitev v javno financiranje (20%)
Namen pilotnega projekta je, da razreši
ključna vprašanja in dileme, zaradi katerih
se pilotni projekt v prvi vrsti ne more uvrstiti
neposredno v sistem javnega financiranja.
Po dokončanem pilotnem projektu bi morala
zdravstvena tehnologija imeti jasno opredeljeno klinično in stroškovno učinkovitost v
smislu, da se lahko pripravi vloga za financiranje iz javnih sredstev, ki bi jo lahko obravnaval Zdravstveni svet, kar pomeni, da bi o
njeni uvrstitvi v sistem javnega financiranja
lahko sprejeli informiramo odločitev.
Merilo 5: Finančno ekonomsko utemeljitev potencialne stroškovne učinkovitosti
(20%)
Pri utemeljitvi stroškovne učinkovitosti
se ne zahteva ekonomska analiza, ker leta ni mogoča, zaradi česar projekt tudi ne
more kandidirati za uvrstitev v sistem javnega financiranja. Namesto analize se zato
vrednoti:
– ocena stroškov uvedbe zdravstvene
tehnologije na nacionalno raven in vpliv na
zdravstveno blagajno,
– cenovna dostopnost zdravstvene tehnologije,
– preliminarna ocena verjetnosti, da je
zdravstvena tehnologija stroškovno učinkovita (navedbe o vplivu zdravstvenih tehnologij na znižanje stroškov: vpliv na izrabo
časa zdravstvenega osebja, zmanjšanje hospitalizacij, vpliv na znižanje porabe zdravil,
skrajšanje bolniškega staleža, vpliv na znižanje obolevnosti itd.).
V. Popolnost vloge: prijavitelj mora izpolniti vse obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
VI. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost za izvedbo sofinanciranja v okviru tega razpisa je 1.100.000 EUR
za vsako leto.
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Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu.
VII. Način oddaje vloge, rok za oddajo
vloge
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2011.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
z oznako tega javnega razpisa. Vloga se
predloži na naslov: Ministrstvo za zdravje
RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, oziroma
osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva za zdravje, vsak delovni dan, med 8.
in 16. uro (petek do 14.30), do dneva, določenega kot rok za oddajo ponudb.
VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo izvedeno postopoma s pričetkom odpiranja, najkasneje v roku 3 delovnih dni, od
poteka roka za oddajo vlog.
Prispele vloge bodo pregledane in ovrednotene. Pregled prispelih vlog in poziv k
dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izveden v roku 8 dni od odpiranja vloge. Prijavitelji bodo lahko dopolnili vlogo v roku 15 dni
od prejema zahtevka za dopolnitev. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene v določenem roku,
bodo zavržene, vloge, ki ne bodo skladno s
predmetom razpisa in razpisni pogoji, bodo
zavrnjene.
O izboru in dodelitvi sredstev bo Ministrstvo za zdravje izdalo sklep.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljene na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mz.gov.si).
Prijavitelji bodo o rezultatih oziroma oceni njihove vloge obveščeni v roku 60 dni po
preteku roka za oddajo vlog.
IX. Dodatne informacije in obveščanje:
vsa vprašanja v zvezi z objavljenim razpisom morajo biti posredovana v pisni obliki
na spletni naslov Ministrstva za zdravje, v
rubriki »vprašanja in odgovori«. Vprašanja
je dopustno posredovati do 18. 11. 2011.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na www.
mz.gov.si.
Ministrstvo za zdravje RS
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Javne dražbe
Št. 478-547/2011-1
Ob-5220/11
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in 51. členom Zakona o Javnem nepremičninskem skladu RS (Uradni
list RS, št. 86/11), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
1. Nekdanja stražnica Martinje (ruševina), Martinje 56, Gornji Petrovci, parc.
št. 253, k.o. 9 Martinje, pašnik, v izmeri
179 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stan.
stavba, v izmeri 178 m2, v skupni izmeri
857 m2, pod ID znak 9-253/0-0.
a. Opombe: Zemljišče je znotraj zavarovanega območja, za katerega veljajo določila Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04 – UPB) in Uredba o Krajinskem
parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03).
b. Ogled nepremičnine: po predhodnem
dogovoru z Bojanom Erlihom, 02/521-10-09
ali 02/523-13-66.
c. Izklicna cena: 2.000,00 EUR.
2. Nekdanja stražnica, Kramarovci, Kramarovci 2, Rogaševci, parc. št. 13, k.o. 31
Kramarovci, pašnik, v izmeri 134 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stan. stavba, v izmeri
131 m2, v skupni izmeri 765 m2, pod ID znak
31-133/0-0.
a. Opombe: Zemljišče je znotraj krajinskega parka Goričko (Uredba o Krajinskem
parku Goričko Uradni list RS, št. 101/03).
b. Ogled nepremičnine: po predhodnem
dogovoru z Bojanom Erlihom, 02/521-10-09
ali 02/523-13-66.
c. Izklicna cena: 5.800,00 EUR.
3. Prodaja Ideal centra v Ribnici, parc.
št. 9/2, poslovna stavba, v izmeri 1.528 m2
in parc. št. 12/1, dvorišče, v izmeri 1.858 m2,
k.o. Ribnica v 76/100 solastniškega deleža.
a. Kupec se z nakupom navedenih nepremičnin zaveže, da bo dopustil dostop
oziroma neovirano uporabo delov parc.
št. 12/1 v korist gospodujočih zemljišč,
s parc. št. 2/15, 2/17, 2/14, 2/16, 2/13, 2/10,
2/8, 2/8, 2/6, 275, za vse v širini 4 m od meje
z navedenimi parcelami. Stvarna služnost
v korist gospodujočih zemljišč bo ustanovljena s samo prodajno pogodbo.
b. Ogled nepremičnine: po predhodnem dogovoru, na tel. Lesar Tone,
041/760-59-54.
c. Izklicna cena: 666.000,00 EUR.
Stanovanje
1. Dvosobno stanovanje št. 2 (prazno)
v I. nad., v skupni izmeri 74,30 m2, v več-

stanovanjski stavbi, na naslovu Partizanska
cesta 24 v Gornji Radgoni, ležeči na parc.
št. 645/2, k.o. Gornja Radgona (184) letnik
1959, (tablica Mors 27030)), id. št. v celoti
184-922-11, oznaka dela stavbe 11.E.
a. Ogled stanovanja: 7., 8. in 10. 11. 2011
od 7.30 do 9. ure in od 14. do 15.30.
b. Izklicna cena: 40.500,00 EUR.
2. Trisobno stanovanje št. 15 (po evidence GURS št. 26) (prazno) v I. nad., v skupni
izmeri 71,70 m2, v večstanovanjski stavbi,
na naslovu Tomšičeva 4, Slovenska Bistrica,
ležeči na parc. št. 767, k.o. Slovenska Bistrica (753) letnik 1964, (tablica Mors 21330)),
id. št. v celoti 753-33-26.
a. Ogled stanovanja: 8. in 10. 11. 2011
od 12. do 13. ure, ter 9. 11. 2011 od 15. do
16. ure.
b. Izklicna cena: 63.000,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
Oglede boste lahko opravili ob določenih
terminih oziroma po predhodni najavi, kot
je zapisano ob vsaki posamezni nepremičnini. Glede vprašanj samega poteka javne
dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13
od 2. 11. 2011 – do 16. 11. 2011 med 8. in
12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno – kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja sta etažno
in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral
na lastne stroške prevzeti kupec sam, po
izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna
stanovanja oteženi oziroma nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti
iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR
za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za
1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-77000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vpla-

ča na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-77000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 16. 11. 2011 do 12. ure na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
Javna dražba 17. 11. 2011« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice, ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
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a.) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b.) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c.) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Zakonom o Javnem nepremičninskem skladu
RS (Uradni list RS, št. 86/11) in 51. členom
Zakona o Javnem nepremičninskem skladu
RS (Uradni list RS, št. 86/11),
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
Javna dražba bo predvidoma posneta na
filmski trak.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali
pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 17. 11. 2011 ob
11 uri, v prostorih Ministrstva za obrambo,
na naslovu Vojkova 61, III. nad., 1000 Ljub
ljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-5192/11
SIJ - Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, zastavni upnik,
na podlagi določil Dodatka št. 3 k posojilni
pogodbi in dodatka k sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih
deležev v obliki notarskega zapisa opr. št.
SV-1208/2011 notarke Nade Kumar z dne
10. 6. 2011 in določili 167. člena SPZ objavlja
3. javno dražbo
I. Dejstva, povezana s prodajo
Zastavni upnik SIJ - Slovenska industrija
jekla d.d. ima v zavarovanje svoje terjatve
po posojilni pogodbi št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih
deležev, z dne 13. 8. 2010, v obliki notarskega zapisa SV 855/2010, ter k Dodatkom
št. 1, 2, in 3 k omenjeni posojilni pogodbi, v višini 1.500.000,00 EUR z obrestmi
v višini 7% p.a. zastavno pravico na poslovnem deležu zastavitelja Izletnik Celje d.d.
Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, matična
številka 5143233000 in sicer:
– Na poslovnem deležu 79,8771%
družbe Integral Stojna Avtobusni promet,
d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična
številka 5517010000, v nominalni višini
199.549,62 EUR.
Zastavna pravica na omenjenem poslovnem deležu zastavitelja je vknjižena v sodnem registru.
Terjatev iz naslova Posojilne pogodbe
št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in
Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve
z zastavo poslovnih deležev z dne 13. 8.
2011, v obliki notarskega zapisa SV 855/200,
ter dodatki št. 1, 2 in 3 v obliki notarskega
zapisa SV-1208/2011 z dne 10. 6. 2011 notarke Nade Kumar je zapadla z dnem 1. 7.
2011 in ni bila poravnana ob zapadlosti.
Zastavnemu dolžniku Viator & Vektor
Skupina in zastavitelju Izletnik Celje je bilo
poslano obvestilo o zapadlosti dolga po po-

sojilni pogodbi ter obvestilo, da bo zastavni
upnik poslovna deleža začel prodajati na
javni dražbi. Dne 22. 8. 2011 je bila izvedena 1. javna dražba, ki glede tega poslovnega deleža ni bila uspešna. Dne 10. 11.
2011 je bila izvedena 2. javna dražba, ki ni
bila uspešna. Zastavni upnik je dolžniku in
zastavitelju ponovno poslal notifikacijo, da
je terjatev zapadla, ter obvestilo, da bo poslovni delež začel prodajati na javni dražbi.
Ostali družbeniki predmeta prodaje so bili
s pisno priporočeno pošto obveščeni o javni
dražbi in njihovi pravici, da poslovna deleža po načelu prvi med enakimi odkupijo
kot predkupni upravičenci.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovni delež:
– 79,8771% družbe Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična številka 5517010000, v nominalni višini 199.549,62 EUR.
Na javni dražbi se prodaja zastavljeni poslovni delež v celoti in bremen prosto.
III. Izklicna cena
i. Za poslovni delež 79,8771% družbe
Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o.,
705.000,00 EUR.
Pravila javne dražbe in pogoji prodaje
i. Javno dražbo vodi pooblaščena oseba
zastavnega upnika SIJ - Slovenska industrija jekla d.d.
ii. Javna dražba se bo odvijala dne 7. 11.
2011 v prostorih zastavnega upnika SIJ –
Slovenska industrija jekla d.d., na Gerbičevi 98, 1000 Ljubljana, ob 10. uri.
iii. Udeleženci dražbe fizične osebe se
morajo na dražbi izkazati z osebnim dokumentom, udeleženci dražbe pravne osebe,
ki so njeni zakoniti zastopniki, pa z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Kolikor fizično ali pravno osebo
zastopa pooblaščenec, se mora izkazati
s pisnim pooblastilom, ki mora vsebovati
tako neomejeno pooblastilo za zastopanje
na dražbi kot tudi pooblastilo za podpis pogodbe o prodaji poslovnega deleža v obliki
notarskega zapisa.
iv. Dražba se bo začela najprej z zviševanjem izklicne cene za poslovni delež, kolikor
pa izklicna cena ne bo sprejeta, se dražba nadaljuje z zniževanjem izklicne cene.
Dokler se dražba opravlja z zniževanjem
izklicne cene, ima zastavni upnik pravico kadarkoli odstopiti od nadaljnje dražbe. Udeleženci dražbe ne morejo spreminjati drugih
pogojev prodaje, razen cene.
a. Kolikor več udeležencev dražbe sprejme izklicno ceno, jih vodja dražbe pozove,
da postavijo višjo ponudbo. Vodja dražbe
ponovi najvišjo postavljeno ponudbo in ime
firme oziroma udeleženca, ki jo je postavil
in pozove druge udeležence dražbe, da zvišajo svoje ponudbe nad najvišjo postavljeno
ponudbo.
b. Kolikor nobeden izmed udeležencev
javne dražbe ne sprejme izklicne cene, se
izklicna cena zniža za 10.000,00 EUR. Izklicna cena se niža v enakih korakih, dokler
eden izmed udeležencev dražbe ne izjavi, da
sprejme zadnjo izklicno ceno oziroma kolikor
zastavni upnik ne izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba s tem zaključi.
c. Kolikor po zniževanju izklicne cene več
udeležencev dražbe sprejme zadnjo znižano izklicno ceno, jih vodja dražbe pozove,
da postavijo višje ponudbe. Vodja dražbe
ponovi najvišjo postavljeno ponudbo in ime
firme oziroma udeleženca, ki jo je postavil
in pozove druge udeležence dražbe, da zvi-
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šajo svoje ponudbe nad najvišjo postavljeno
ponudbo.
d. Dražba za poslovni delež je končana,
ko nobeden izmed udeležencev dražbe niti
po treh pozivih ne postavi višje ponudbe,
oziroma zastavni upnik izjavi, da odstopa
od nadaljnje dražbe.
e. V primeru, da sta dva udeleženca
dražbe ponudila enako ceno, in je ta cena
tudi najvišja ponujena cena, se šteje, da
je uspešnejši tisti udeleženec dražbe, ki je
najvišjo ponudbo dal prvi. Kolikor sta najvišjo ponudbo dala sočasno, se med njima
opravi žreb.
v. Dražbe se lahko udeležijo samo udeleženci dražbe, ki so pravočasno vplačali varščino in predložili obvezujočo izjavo
banke oziroma zakonitega zastopnika, da
ima zagotovljena finančna sredstva za plačilo kupnine. Varščina znaša 10% izklicne
cene in se vplača na račun zastavnega
upnika 02923-0011615017, pri NLB d.d.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
3 dni pred javno dražbo iz TRR udeleženca
dražbe. Udeležencem dražbe, ki niso bili
uspešni, oziroma kolikor se dražba zaključi
z izjavo zastavnega upnika, da odstopa od
nadaljnje dražbe, se varščina brezobrestno
vrne udeležencu dražbe. Varščina se vrne
na isti račun, s katerega je bila vplačana.
vi. Pogodba o prodaji poslovnega deleža
se z uspešnim udeležencem dražbe sklene
neposredno po opravljeni javni dražbi.
vii. Kupnina za poslovni delež se plača
v enkratnem znesku najkasneje v roku 4
delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe.
Varščina/ara se všteva v plačilo kupnine.
Plačilo kupnine je bistven del pogodbe. Kolikor kupnina v omenjenem 4 dnevnem roku
ni vplačana, se šteje pogodba za razvezano, zastavni upnik pa ima pravico obdržati
varščino/aro kot skesnino.
viii. Vsi morebitni davki, takse in ostali
stroški, povezani s prenosom lastništva poslovnega deleža, bremenijo kupca.
ix. Zastavni upnik do plačila kupnine obdrži vse izvirnike Prodajne pogodbe, in jo
izroči kupcu za namen vknjižbe spremembe lastništva poslovnega deleža v sodnem
registru najkasneje 1 dan po prejemu celotne kupnine. Vsi izvirniki Prodajne pogodbe
se lahko na zahtevo kupca deponirajo pri
notarju, izvirnik Prodajne pogodbe pa bo
kupec lahko prevzel proti predložitvi izvirnika bančnega izpiska, da je bila kupnina
za poslovni delež v celoti plačana na račun
zastavnega upnika, št. 02923-0011615017,
pri NLB d.d.
x. Poslovni delež se kupuje po načelu
videno-kupljeno.
IV. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 7. 11. 2011 ob 10. uri, v prostorih
zastavnega upnika SIJ - Slovenska industrija jekla d.d., na poslovnem naslovu Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana.
V. Pravica do preklica: zastavni upnik si
pridržuje pravico, da kadarkoli do začetka
javne dražbe enostransko in brez obrazložitve prekliče razpisano javno dražbo, brez
obveznosti do morebitnih ali že prijavljenih
udeležencev javne dražbe. Preklic se objavi
v javnih glasilih, o preklicu se lahko obvesti
najavljene udeležence dražbe tudi pisno,
preko katerihkoli elektronskih medijev, ali
po telefonu.
VI. Dodatne informacije: vse morebitne
dodatne informacije bodo potencialni udeleženci dražbe prejeli na sedežu družbe zastavnega upnika, tel. 01/242-98-000.
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VII. Pravo in sodna pristojnost: za razpis
te javne dražbe, pravila javne dražbe, pogodbo o prodaji poslovnega deleža in vse
ostale postopke, potrebne za popoln in dokončen prenos lastništva in uživanje poslovnega deleža, se uporablja slovensko pravo.
Za vse morebitne spore je krajevno pristojno
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
SIJ - Slovenska industrija jekla d.d.
Št. 478-7/2011
Ob-5118/11
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), ter
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem-zemljišča s stavbo, v lasti Občine Jesenice, za leto 2011, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba, v izmeri 102 m2, in dvorišče, v izmeri 319 m2, k.o. Jesenice (2175),
ki predstavlja:
– stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta
oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim
zemljiščema, in
– pomožni objekt – lesena lopa, neto
tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe
1261.
2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža, v izmeri 20 m2, sadovnjak, v izmeri
271 m2 in njiva, v izmeri 72 m2, k.o. Jesenice
(2175), ki predstavlja:
– pripadajoče zemljišče k stanovanjski
stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
– pomožni objekt – zidana garaža, neto
tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe
1257.
Nepremičnini se prodajata kot celota –
izključno skupaj.
Preko severnega dela nepremičnine
s parc. št. 988/2, k.o. Jesenice (2175) poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini
cca 9 m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer
brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc.
št. 988/2, k.o. Jesenice v času vzdrževanja
ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda),
ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno
korist in na ime Občine Jesenice. V skladu
z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1
in 988/2, k.o. Jesenice (2175) v območju
J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska
raba: e – enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna
pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnini s parc.
št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175) skupaj znaša 154.800,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice,
katerega bo prodajalec izstavil na podlagi
prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh
pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Položena varščina se
všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se da je kupnina plačna ko v celoti
prispe na račun prodajalca, bo prodajalec
kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 16. 11. 2011 ob
15. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o.
Jesenice (2175) v višini 15.480,00 EUR
(10% izklicne cene) na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47872011 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc.
št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175)«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2,
k.o. Jesenice (2175) se prodajata kot celota
– izključno skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2%
od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve
pravnega posla (notarska overitev podpisa
prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz
katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom,
staro največ 15 dni, šteto od dneve objave
razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga
izda institucija v njegovi državi enakovredna
instituciji, od katere se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),

– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
– da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in
državljani držav članic EU) oziroma dokazilo,
da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na
javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki
je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin
in člani komisije za vodenje javne dražbe
ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po
zaključku javne dražbe sporoči podatke
o davčni številki oziroma ID številki za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni
nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in določili Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11).
IX. Dodatne informacije o nepremičninah:
za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo
nepremičnin in za ogled predmetnih nepremičnin lahko pokličete na tel. 04/586-93-04,
in sicer v času uradnih ur od dneva objave
javne dražbe do 15. 11. 2011.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz
VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na
voljo na spletni strani Občine Jesenice,
(http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/razpisi).
Občina Jesenice
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Ob-5144/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) Občina Bled, Cesta svobode 13,
Bled objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin – ponovitev
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je stavba Kolodvorska 11, na zemljišču parc. št. 276/2, k.o.
Rečica (ID 4243533), v izmeri 248 m2 in
dvorišče parc. št. 277/2, k.o. Rečica (ID
4914637), v izmeri 694 m2.
Nepremičnini se prodajata kot celota –
izključno skupaj.
Objekt Kolodvorska cesta 11, ki stoji na
stavbnih zemljiščih parc. št. 276/2 in 277/2,
k.o. Rečica, je stanovanjski objekt v precej
slabem stanju. Objekt je bil zgrajen približno pred 100 leti, ima tri etaže (K+P+N).
V skladu s prostorskimi akti Občine Bled ležita nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o.
Rečica v območju za stanovanja – površine
razpršenih gradenj, območja namenjena pretežno eno ali dvostanovanjskim stavbam.
Objekt se nahaja na območju varovanja
kulturne dediščine (Bled – Hiša Kolodvorska 11, Bled – Ambient Bleda) in v varovalnem pasu občinske ceste.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna
pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2, k.o. Rečica,
ki se prodajata izključno kot celota, znaša 212.500,00 EUR. Izklicna cena je 15%
nižja od ocenjene vrednosti. Izklicna cena
ne vsebuje zakonsko določenega davka na
promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za
najmanj 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Bled, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Po plačilu celotne kupnine, šteje se da je
kupnina plačana ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil
zemljiškoknjižno dovolilo.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 23. 11. 2011 ob
15. uri, v sejni sobi v 1. nadstropju Občine
Bled, C. svobode 13, Bled.
VII. Višina varščine: najkasneje do dne
21. 11. 2011 do 11. ure morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini parc. št. 276/2
in 277/2, k.o. Rečica v višini 21.250,00 EUR
(10% izklicne cene) na transakcijski račun
Občine Bled, št.: 01203-0100007903, sklic:
28 75027-7141998-71419975 s pripisom
»varščina za javno dražbo – Kolodvorska 11«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne
v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na
njihov transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnini parc. št. 276/2 in 277/2,
k.o. Rečica se prodajata kot celota – izključ-

no skupaj in po načelu videno kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2% od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega
posla (notarska overitev podpisa prodajalca)
in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, iz razlogov,
ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najkasneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz
katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom,
staro največ 15 dni, šteto od dneva objave
razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga
izda institucija v njegovi državi enakovredna
instituciji, od katere se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor tega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
– da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS
in držav članic EU) oziroma dokazilo, da
ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine
v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se
zapiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na
javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki
je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin
in člani komisije za vodenje javne dražbe
ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11)).
5. Izbor najugodnejšega dražitelja se
opravi na javni dražbi. Izbran je tisti draži-
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telj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj
po zaključku javne dražbe sporoči podatke
o davčni številki oziroma ID številki za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi. Če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo
najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Bled postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe
brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
7. Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
IX. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše
informacije v zvezi s prodajo na elektronskem naslovu: barbara.jancic@bled.si ali
na tel. 04/575-01-23. Predmet nakupa si
je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.
Občina Bled
Št. 55/2011
Ob-5150/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2011 (MUV, št. 5/2011) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Maribor za leto 2011, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor (lokal št. L1 v pritličju z identifikatorjem 385/8, ulični) na Dvorakovi ulici 14, v izmeri 113,59 m2, ID znak dela
stavbe 659-38511-8, parcelna številka 327,
k.o. 659 – Tabor. Za predmetni objekt je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor
je nezaseden.
Izklicna cena: 81.783,90 €
2.2. poslovni prostor (pritlični, dvoriščni) na Gosposki ulici 9, v izmeri 10,80 m2,
ID znak dela stavbe 657-2531-9, parcelna
številka 1666, k.o. 657 – Maribor – Grad.
Iz etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni prostor posebni skupni del – WC,
na katerem ima vsakokratni lastnik tega
dela lastninsko pravico do ½ celote WC-ja,
v izmeri 0,90 m2 skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe
657-2531-11). Za predmetni objekt je etažna
lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom, z najemnim razmerjem za določen čas do 31. 10. 2013.
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Izklicna cena: 4.175,00 €
2.3. poslovni prostor (pritlični, dvoriščni) na Gosposki ulici 9, v izmeri 33,00 m2,
ID znak dela stavbe 657-2531-11, parcelna
številka 1666, k.o. 657 – Maribor – Grad. Iz
etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni prostor posebni skupni del – WC, v izmeri 0,90 m2, na katerem ima vsakokratni
lastnik tega dela lastninsko pravico do ½
celote WC-ja skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe
657-2531-9). Za objekt na Gosposki ulici 9
je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni
prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 11.475,00 €
2.4. lastninska pravica v deležu do 15/20
od celote poslovnega prostora (ulični, kletni) na Gregorčičevi ulici 26, v skupni izmeri 233,45 m2, z začasno id. št. 914.E, ID
znak dela stavbe 657-1238-914, parcelna
številka 1423, k.o. 657 – Maribor – Grad.
Za objekt na Gregorčičevi ulici 26 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni
poslovni prostor imajo solastniki na podlagi
66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno
pravico.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena solastniškega deleža:
53.952,75 €
2.5. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje)
na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2,
ID znak dela stavbe 657-1981-8, parcelni
številki 1609 in 1610, k.o. 657 – Maribor –
Grad. Za objekt na Koroški cesti 21 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor
je nezaseden.
Izklicna cena: 51.562,70 €
2.6. poslovni prostor št. 34 v kleti na
Panonski ulici 47, v izmeri 149,31 m2, ID
znak dela stavbe 680-3-34, parcelna številka 2274/1, k.o. 680 – Tezno.
Za objekt na Panonski ulici 47 je etažna
lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor se
nahaja v objektu oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj, zgrajenem leta 2000. Namenska raba dela stavbe je: fitnes, kozmetični ali frizerski salon (del stavbe za druge
storitvene dejavnosti). Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 140.860,30 €
2.7. poslovni prostor št. 1 (pritlični,
dvoriščni) na Partizanski cesti 85, v izmeri 107,88 m2, ID znak dela stavbe 657-207-5,
parcelna številka 401, k.o. 657 – Maribor –
Grad.
Za objekt na Partizanski cesti 85 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni
poslovni prostor imajo na podlagi 124. člena
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom z najemnim razmerjem za
nedoločen čas.
Opozorilo: predmet prodaje ni nadstreš
nica pred poslovnim prostorom, ki stoji na
skupnem dvorišču objekta, katero je postavil
najemnik predmetnega poslovnega prostora
za svoje potrebe brez soglasja. Novi lastnik
uporabo dvorišča dogovori z ostalimi etažnimi lastniki.
Izklicna cena: 31.663,50 €
2.8. poslovni prostor v povezanih stavbah na naslovih Tkalski prehod 4, Gosposka ulica 12 in Gosposka ulica 14, v izmeri
2.396,82 m2 neto tlorisne površine, številke stavb 1843, 1834 in 1867, stoječe na
parcelnih številkah 1732 (ID znak parcele:
657-1732/0-0), parc. št. 1733 (ID znak par-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cele: 657-1733/0-0) in parc. št. 1735 (ID
znak parcele: 657-1735/0-0), vse parcele k.o. 657 – Maribor-Grad. Za predmetni
objekt etažna lastnina ni vzpostavljena, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 1.893.630,00
2.9. poslovni prostor (ulični pritličje)
v stavbi na Ulici Staneta Severja 9b, v izmeri 66,26 m2 neto tlorisne površine (poslovni prostor, v izmeri 46,08 m2, klet,
v izmeri 20,18 m2), številka stavbe 1426,
parcelna številka 1621/1 (ID znak parcele: 678-1621/1-0), k.o. 678 – Spodnje Rad
vanje.
Za objekt na Ulici Staneta Severja 9b
etažna lastnina ni vzpostavljena, zato bo
vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Na parceli 1621/1,
k.o. Spodnje Radvanje je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr.
št. N 570/2008 z dne 5. 2. 2009 zaznamba
postopka vzpostavljanja etažne lastnine na
stavbi z naslovom Knafelčeva ulica 28, Maribor. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 58.042,25 €
2.10. poslovni objekt z dvoriščem na naslovu Kamniška graba 2, v Kamnici in sicer: stavba, v izmeri 570,15 m2 neto tlorisne
površine (od tega klet 53,00 m2), lesena
lopa, v izmeri 45,63 m2, skladišče, v izmeri 34,04 m2, številka stavbe 362, parcelni
številki 46/6 (ID znak parcele 636-46/6-0)
in 60 (ID znak parcele 636-60/0-0), obe k.o.
636 – Kamnica.
Za predmetno parcelo in stavbo je na
Geodetski upravi RS, Območni geodetski
upravi Maribor vložen predlog za parcelacijo
in vpis stavbe v kataster stavb. Z predmetnim predlogom se ukinjata trenutni parceli
46/ in 60, obe k.o. 636 – Kamnica in se
vzpostavlja parcela št. 60/1 (ID znak parcele: 636-60/1-0) v izmeri 496,00 m2 (zemljišče
pod celotno stavbo, v izmeri 443,00 m2 in
dvorišče, v izmeri 53,00 m2).
Poslovni objekt je zaseden v delu pritličja.
Izklicna cena: 184.195,00 €
2.11. garaža (dvoriščna) na Kamniški
ulici 12, garaža, v skupni izmeri 16,26 m2
(pozidano zemljišče, v izmeri: 21,00 m2),
številka stavbe 805, parcelna številka 308
(ID znak parcele: 658-308/0-0), k.o. 658 –
Koroška vrata. Objekt – garaža ni vpisana
v zemljiški knjigi, je pa vpisana v zemljiškem
katastru. Garaža je zasedena z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 312, k.o. Koroška vrata. Služnost
dostopa ni urejena.
Izklicna cena: 5.380,00 €
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine
je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
ponovne javne dražbe
Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
ima Mestna občina Maribor pravico zadržati
vplačano varščino.

V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način v določenem roku, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno
dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne
javne dražbe: ponovna javna dražba se bo
vršila v prostorih Mestne občine Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi
– dvorani generala Rudolfa Maistra v II.
nadstropju, dne 15. 11. 2011 ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 11. 11.
2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Enako velja v primeru,
da dražitelj pred pričetkom javne dražbe za
posamezno nepremičnino ne predloži dokazil iz IX. točke tega razpisa (šteje se, da dražitelj ni pristopil k javni dražbi). Če dva ali
več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino
zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina
ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne
zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride,
se varščina zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU in se pravočasno
in pravilno prijavijo tako da:
– Plačajo varščino in pred pričetkom
javne dražbe za posamezno nepremičnino predložijo potrdilo o plačilu varščine
(original) in priložijo celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe za posamezno nepremičnino predložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, izpisek iz sodnega/poslovnega
registra oziroma izpisek iz registra društev
pri upravni enoti (društva), zakoniti zastopnik pa izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
– Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe za posamezno nepremičnino predložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, fotokopijo dokazila o državljanstvu, izpisek iz poslovnega registra Slovenije (kolikor se na dražbo prijavljajo kot

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
samostojni podjetnik) in izvirnik osebnega
dokumenta (na vpogled).
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe za posamezno nepremičnino predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne
dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane.
– Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, pod zaporedno št. 2.7. imajo na podlagi
124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) pri odkupu
poslovnega prostora predkupno pravico, ki
jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07
in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu
pisnega obvestila Mestne občine Maribor
o višini izdražene cene.
– Solastnik/i poslovnega prostora, pod
zaporedno št. 2.4. imajo na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02 in 18/07) pri odkupu poslovnega prostora predkupno pravico, ki jo lahko
na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07)
uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega
obvestila Mestne občine Maribor o višini
izdražene cene.
– Pri nepremičninah, pod zaporednimi
št. 2.1., 2.2., 2.7., 2.10. in 2.11. v izklicni
ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja
v poslovnih prostorih oziroma garažah in
je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.:
02/22-01-406. Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih:

Datum

8. 11. 2011

9. 11. 2011

Št.

86 / 28. 10. 2011 /

Lokacija
Gregorčičeva ul. 26
Gosposka ulica 9 (2 PP)
Tkalski prehod 4
Koroška cesta 21
Dvorakova ulica 14
Kamniška ulica 12 (garaža)
Panonska ulica 47
Ulica Staneta Severja 9b
Kamniška graba 2
Partizanska cesta 85
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Ura
9:00 – 9:20
9:30 – 9:45
9:45 – 10:15
10:30 – 10:45
11:00 – 11:15
11:30 – 11:45
9:00 – 9:15
9:30 – 9:45
10:15 – 10:45
11:15 – 11:30

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 4780-930/2010-4
Ob-5157/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor
– garaža, v izmeri 35,00 m2, ležeča na parc.
št. 2184/5, vlož. št. 814 v k.o. 2636 – Bežigrad. Garaža se nahaja skrajno desno v pritličju garažnega niza, na naslovu Parmova
ulica 20 v Ljubljani.
Izklicna cena: 13.690,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
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vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, 30 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 22. 11.
2011, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni
trg 1, Ljubljana. Kandidati se bodo morali 30
minut pred začetkom javne dražbe izkazati
z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor Mestne
občine Ljubljana – Parmova ulica 20.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in
podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, elektronski naslov:
marina.anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba
je Marina Anžur.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
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10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 509/11
Ob-5158/11
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), 30. do 34. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11), Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2011 ter Sklepa
občinskega sveta, sprejetega na 8. redni
seji dne 6. 10. 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, k.o. 2141 – Podljubelj (ID
3955154), travnik, v izmeri 1.131,00 m2;
B) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 195/22, k.o. 2141 – Podljubelj (ID
1602790), travnik, v izmeri 37,00 m2.
C) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 195/23, k.o. 2141 – Podljubelj (ID
2779098), travnik, v izmeri 236,00 m2;
Nepremičnine se prodajajo skupaj –
v paketu.
Izklicna cena za nepremičnine pod točko
A, B in C je 77.486,76 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV. Zemljišča se nahajajo v območju
za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 20
SK2, ureditvena enota vas – oznaka v.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Najnižji znesek višanja cene je
500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino ter DDV poravnati v roku
30 dni od dneva sklenitve pogodbe.
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 sredo, dne 23. 11. 2011, s pričetkom
ob 10.30.
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 parc. št. 195/21,
195/22 in 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 5971
531.
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,
195/22 in 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 overitve pogodbe, vknjižbe
v zemljiško knjigo ter davek na dodano vrednost 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
Št. 509/11
Ob-5159/11
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), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za
leto 2011 ter Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 8. redni seji, dne 6. 10. 2011
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
– nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 3 v stavbi št. 221, k.o. 2143
– Tržič (ID 5479515), ID znak: 2143-221-3;
nezasedeno dvosobno stanovanje v 2. etaži, na SZ, s pripadajočimi kletnimi prostori, v izmeri 57,02 m2, v stanovanjski stavbi
v Tržiču, Pot na Zali Rovt 9, z ident. številko
stavbe 2143-221, stoječe na parc. št. 385/2,
k.o. Tržič.
Izklicna cena: 48.876,30 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 sklenitve pogodbe.
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 sredo, dne 23. 11. 2011, s pričetkom ob
9.45.
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 stanovanja –
Pot na Zali Rovt 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 stanovanja – Pot na Zali Rovt 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«.
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– 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.
– Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na
zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe
v zemljiško knjigo in ostale stroške v zvezi
s to pogodbo krije 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
Št. 509/11
Ob-5160/11
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), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za
leto 2011, pooblastila Župnije Leše, Leše 13,
Tržič, ter Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 8. redni seji dne 6. 10. 2011
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
A) zazidano stavbno zemljišče parc.
št. 10/4, k.o. 2145 – Leše (ID 4290739),
stanovanjska stavba, v izmeri 146,00 m2 na
kateri stoji objekt »Žužla« – stavba z identifikacijsko oznako 195, k.o. Leše, z naslovom
Leše 20, Tržič,
B) parc. št. 10/16, k.o. 1245 – Leše (ID
4757917), dvorišče, v izmeri 97,00 m2.
Nepremičnini se prodajata skupaj – v paketu.
Izklicna cena za nepremičnini pod točko
A in B je 77.544,60 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
Zemljišči se nahajata v območju za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 15 SK1, ureditvena enota vas – oznaka v.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Najnižji znesek višanja cene
je 500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
je dolžan kupnino plačati v roku 30 dni od
dneva sklenitve pogodbe.
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.
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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 sredo, dne 23. 11. 2011, s pričetkom ob
9. 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 parc. 10/4 in 10/16,
k.o. Leše''. 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 sta 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. 10/4 in 10/16, k.o. Leše –
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.
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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:
– 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 overitve pogodbe, vknjižbe
v zemljiško knjigo ter davek na promet nepremičnin nosi kupec.
– Izročitev nepremičnin 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
Št. 115/2011
Ob-5161/11
Občina Turnišče, na podlagi 20. člena
v zvezi s četrto alinejo 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) in sklepa občinskega sveta o prodaji
nepremičnin v lasti Občine Turnišče z dne
12. 9. 2011 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe
Prodajalec: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73.
Organizator javne dražbe: Občina Turnišče.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe so naslednje
nepremičnine (avtomobilske garaže):
Zapisna
številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naziv
Garaža, Kidričeva ulica, parc. št. 4379/2, vl. št. 2357,
k.o. Lendava
Garaža, Mohorjeva ulica, parc. št. 4348, vl. št. 2466, k.o.
Lendava
Garaža, Tomšičeva ulica, parc. št. 1044/9, vl. št. 53 in
1050/3 vl. št. 3927, k.o. Lendava

kom

Izklicna
cena EUR

1

2.500,00

2

2.500,00

6

5.000,00
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2.2 Nepremičnine je prosta vseh bremen.
2.3 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja
3.1
Najnižji
znesek
višanja
je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena ob
uspeli dražbi na dan dražbe.
4.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine najkasneje
v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe
je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Turnišče, številka: 01332-0100013319,
z navedbo javna dražba garaže, najkasneje
v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec bo
poleg ponujene kupnine dolžan plačati še
pripadajoči davek, stroške notarske overitve
podpisa prodajalca na Prodajni pogodbi ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 9. 11.
2011, na sedežu Občine Turnišče, v dvorani na prvem nadstropju, ob 16. uri. Kandi-

dati se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja ove rjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 200
evrov, na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Turnišče, številka:
01332-0100013319, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba garaže«.
8.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku računa v kupnino, ostalim ponudnikom, ki na javni dražbi niso uspeli, pa se
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varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na podjetju Varaš d.o.o., Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Kontaktna oseba je
Klavdij Novič, tel. 031/382-190. Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi
z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru, načeloma dan pred izvedbo javne
dražbe, tj. med 14. in 16. uro.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Kupec poravna pripadajoči davek
na promet z nepremičninami ter vse druge
dajatve in stroške povezane s prenosom
nepremičnine.
10.4 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Turnišče in na oglasni deski na sedežu Občine Turnišče, Štefana Kovača 73,
Turnišče.
Občina Turnišče
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Razpisi delovnih mest
Št. 133/2011
Ob-5114/11
Dom starejših občanov Preddvor na
podlagi 34. člena Statuta Doma starejših
občanov Preddvor in v skladu s sprejetim
sklepom sveta Doma z dne 29. 9. 2011,
svet Doma starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, razpisuje delovno
mesto
direktorice/direktorja Doma starejših
občanov Preddvor.
Kandidatka/kandidat za direktorico/direktorja Doma mora poleg splošnih pogojev, ki
so določeni z zakonom, izpolniti še pogoje
iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo):
1. – visoka strokovna ali univerzitetna
izobrazba v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih
izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba v skladu s 57.
in 69. členom Zakona o socialnem varstvu
ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj
5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
2. opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu in
3. opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda oziroma mora letega opraviti v roku enega leta od začetka
opravljanja nalog direktorice/direktorja.
Direktorica/direktor bo imenovana/imenovan za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu, s kratkim življenjepisom in vizijo svojega dela kandidatke/kandidati pošljejo v zaprtih ovojnicah
v roku 8 dni po objavi na naslov: Svet Doma
starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205
Preddvor, z oznako »za razpis direktorice/direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščene/obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma
starejših občanov Preddvor
Št. 29/11
Ob-5130/11
Upravni odbor Inštituta za hidravlične
raziskave je dne 19. 10. 2011 na 35. redni
seji na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.
US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštitut
za hidravlične raziskave sprejel odločitev
o objavi javnega razpisa za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94
Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter
48. členom Statuta Inštituta za hidravlične
raziskave, poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja v javnem sektorju,
izpolnjevati kandidat:
– imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate
v zadnjih petih letih,

– izkazovati sposobnosti za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje Upravni odbor Inštituta za
hidravlične raziskave s soglasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave.
Direktor Inštituta za hidravlične raziskave
je organizacijski in strokovni vodja javnega
raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave. Mandat direktorja Inštituta za
hidravlične raziskave traja pet let.
Kandidati morajo svoje prijave posredovati v 15 dneh od objave tega javnega
razpisa na naslov: Inštitut za hidravlične
raziskave, Hajdrihova 28, p.p. 3401, 1000
Ljubljana. Prijava na ta javni razpis mora
biti v zaprti ovojnici, z oznako »Za razpisano
mesto direktorja Inštituta za hidravlične raziskave«. Prijavi na ta javni razpis morajo biti
priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev razpisa, življenjepis z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program
dela in vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave, na tel. 01/241-84-20, ga. Šuštaršič.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od izteka roka za oddajo
vlog.
Inštitut za hidravlične raziskave
Ob-5151/11
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in
z 58. členom ZOFVI ter na podlagi sklepa
Sveta zavoda z dne 22. 9. 2011 Svet zavoda
Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob
Paki razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/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 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08) in Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 58/09 ZOFVI-H, 64/09, 65/09
in 20/11).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno obdobje 5 let. Predvideni začetek
dela je 1. 2. 2012 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem pristojnega ministra k imenovanju.
Prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazila o izobrazbi,
pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu (v primeru, da kandidat ravnateljskega
izpita nima, ga mora pridobiti v roku enega
leta od dneva imenovanja);

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj;
– program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
bratov Letonja, Šmartno ob Paki 117, 3327
Šmartno ob Paki, s pripisom »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole bratov Letonja
Šmartno ob Paki
Ob-5154/11
V skladu z drugim odstavkom 53. člena
ZOFVI (Uradni list RS, št. 98/05) je Svet OŠ
Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče,
na 1. seji 20. 10. 2011 razpisal prosto delovno mesto ravnatelja in sprejel naslednji
sklep: Svet zavoda Osnovne šole Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje za
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09 – popr. in 20/11), potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in program vodenja zavoda.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje ter potrdilo sodišča, da
oseba ni v kazenskem postopku, priložena
izjava kandidata, da oseba ni v kazenskem
postopku pri drugih sodiščih, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Braslovče, Rakovlje
15b, 3314 Braslovče, s pripisom »Za razpis
ravnatelja/-ice«.
Kandidati/-ke bodo prijeli/-e pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Braslovče
Ob-5185/11
Na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi
Zavoda invalidskih podjetij Slovenije, Zavod
invalidskih podjetij Slovenije, Linhartova 1,
Ljubljana, razpisuje delovno mesto
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poslovodnega sekretarja.
Pogoji:
– visoka izobrazba sociološke, organizacijske, ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju invalidskega ali socialnega varstva.
Delovno razmerje bomo sklenili za štiriletni mandat.
Obvezno je poznavanje sistema invalidskega varstva in pasivno znanje vsaj enega
tujega jezika. Poskusno delo bo trajalo tri
mesece.
Pisne prijave z opisom dosedanjega
dela, kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovite v 8 dneh od
dneva razpisa na Zavod invalidskih podjetij
Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana.
O izbiri bomo kandidate obvestili pisno
v roku 30 dni po objavi.
Zavod invalidskih podjetij Slovenije
Ob-5193/11
Svet zavoda Osnovne šole Žirovnica,
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica na podlagi
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 14. 3.
2012.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Žirovnica, Zabreznica 4, 4274

Žirovnica, z oznako “Prijava za razpis za
ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Žirovnica
Št. 110-139/2011
Ob-5209/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS)
v zvezi z drugim odstavkom 246. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 58/11 – ZDT-1):
– 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije,
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS)
v zvezi z drugim odstavkom 246. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 58/11 – ZDT-1):
– 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije,
– 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije, ki bo po uporabi
ZDT-1 opravljal državnotožilsko službo
na pritožbenem oddelku Okrožnega državnega tožilstva v Kopru,
– 2 prosti mesti višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije, ki bo po uporabi
ZDT-1 opravljal državnotožilsko službo
na pritožbenem oddelku Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
KI
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na
sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje
za imenovanje na mesto vrhovnega državnega tožilca, določene v tretjem odstavku
15. člena in v 16. členu Zakona o državnem
tožilstvu.
K II
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za
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imenovanje na mesto višjega državnega tožilca, določene v drugem odstavku
15. člena in v 16. členu Zakona o državnem
tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 –
skl. US in 86/10 – ZJNepS) v zvezi z drugim
odstavkom 246. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, 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/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto vrhovnega državnega tožilca
oziroma višjega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko 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
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Druge objave
Št. 121/2011
Ob-5186/11
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva 11, Maribor, na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10) in na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni
list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup in najem pisarniških prostorov
s pogojem prodaje pisarniških
prostorov, na naslovu Trubarjeva 11,
Maribor
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva 11,
Maribor.
2. Predmet nakupa: opremljeni pisarniški prostori skupaj s spremljajočimi prostori
(arhiv, sejna soba, recepcija z vložiščem,
čakalnica, varovana soba za računalniško
opremo, sanitarije, kuhinja, fotokopirnica ter
morebitni dodatni pomožni prostori) v skupni
izmeri cca. 500 m2.
3. Predmet najema: opremljeni pisarniški prostori skupaj s spremljajočimi prostori
(arhiv, govorilnica, soba za revizorje, sanitarije ter morebitni dodatni pomožni prostori)
v skupni izmeri cca. 340 m2.
4. Predmet prodaje: opremljeni pisarniški prostori in sicer mansardni prostori na
naslovu Trubarjeva 11, Maribor, ki sestojijo iz pisarniških prostorov, v skupni izmeri 212,34 m2, pomožnih prostorov, v izmeri 24,01 m2, hodnika, v izmeri 50,57 m2 in
kletnih prostorov, v izmeri 23,10 m2, stoječi
na parc. št. 803/1, 803/3, 803/4 in 803/5, vl.
št. 1411, k.o. Maribor – grad.
Izhodiščna cena za opremljene pisarniške prostore na naslovu Trubarjeva 11, Maribor je 448.000,00 EUR. V izhodiščno ceno
davki niso vključeni. Prodaja pisarniških
prostorov pod ceno, nižjo od izhodiščne, ni
možna. Pisarniški prostori se prodajajo po
načelu videno – kupljeno.
5. Pogoji za nakup in najem pisarniških
prostorov so:
– izbran ponudnik ponujenih pisarniških
prostorov kupi opremljene pisarniške prostore na naslovu Trubarjeva 11, Maribor,
– pisarniški prostori, ki so predmet nakupa in pisarniški prostori, ki so predmet najema, morajo biti povezani na enotni lokaciji,
– ponujeni pisarniški prostori morajo ob
prevzemu biti uporabni za normalno poslovanje brez dodatnih saniranj, adaptiranj in
vlaganj,
– ponujeni pisarniški prostori morajo
omogočati sodobno računalniško ter informacijsko komunikacijsko infrastrukturo,
– ponujeni pisarniški prostori morajo biti
opremljeni,
– rok za vselitev v ponujene pisarniške
prostore ne sme biti daljši od 3 mesecev od
datuma ponudbe,
– ponujeni pisarniški prostori morajo biti
locirani v Mariboru,
– k ponujeni kvadraturi nakupa pisarniških prostorov mora pripadati določeno šte-

vilo lastniških parkirnih prostorov oziroma
parkirnih prostorov v brezplačni uporabi,
– možnost najema dodatnih parkirišč
v neposredni bližini ponujenih poslovnih
prostorov,
– da so ponujeni pisarniški prostori med
seboj ločeni s pregradnimi stenami (zidanimi
ali iz mavčnih oblog)
– da je na tleh ponujenih pisarniških
prostorov položen parket ali podobna talna
obloga.
Ponudnik mora omogočiti ogled ponujene nepremičnine.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino za nakup ponujenih pisarniških
prostorov bo Sklad plačal v treh obrokih in
sicer:
– prvi obrok bo plačan po pravnoformalni ureditvi pravic in obveznosti, povezanih
z nakupom nepremičnine,
– drugi obrok bo poravnan v obliki pobota terjatve iz naslova Prodajne pogodbe, ki
se nanaša na prodajo pisarniških prostorov
na Trubarjevi 11, Maribor,
– tretji obrok bo plačan v letu 2013 oziroma v skladu z dogovorom.
7. Plačilo kupnine na način, ki je določen v prejšnji točki, je bistvena sestavina
pogodbe.
8. Vrsta pravnega posla in pogoji
Sklenile se bodo tri pogodbe:
– kupoprodajna pogodba za prodajo pisarniških prostorov na Trubarjevi 11, Maribor,
– kupoprodajna pogodba za nakup ponujenih pisarniških prostorov v odkup,
– najemna pogodba za najem ponujenih
pisarniških prostorov v najem.
Vse tri pogodbe se bodo sklenile z izbranim ponudnikom v roku 30 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe.
Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje do 30. 6. 2015 z možnostjo podaljšanja.
Sklenitev kupoprodajne pogodbe za nakup ponujenih pisarniških prostorov in najemne pogodbe ni mogoče, če se hkrati ne
sklene pogodba o prodaji pisarniških prostorov Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo.
9. Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– davčno, matično oziroma EMŠO in telefonsko številko ter TRR ponudnika,
– izjavo, da ponudnik, kolikor je pravna oseba, ni v postopku stečaja, prisilne
poravnave, likvidacije ali drugem postopku,
katerega namen ali posledica je prenehanje
poslovanja,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
prodaje in najema ter kvadraturo in tloris
ponujenih prostorov,
– dokazilo o lastništvu nepremičnine,
– natančen opis predlagane opreme ponujenih pisarniških prostorov za 31 delovnih
mest (končna oprema bo predmet medsebojnih pogajanj v morebitnem nadaljevanju
postopka),
– prodajno ceno ponujenih pisarniških
prostorov, z navedbo, ali je v ceno vključen
DDV oziroma drugi davki,
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– ceno najema za m2 opremljenih pisarniških prostorov, z navedbo, ali je v ceno
vključen DDV,
– ponujeno ceno za nakup opremljenih
pisarniških prostorov na naslovu Trubarjeva 11, Maribor,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da se ponudba odda po pooblaščencu,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 90 dni po preteku roka za oddajo ponudb,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini
v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice ali potnega lista in davčno številko za
fizične osebe; izpis iz poslovnega registra in
davčno številko za pravne osebe),
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca,
– kontaktno osebo za podrobne informacije o predmetu ponudbe in pogoje, pod
katerimi si je mogoče predmet ponudbe
ogledati.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine. Po prejemu
ponudb se bodo s ponudniki izvedla morebitna dodatna pogajanja.
10. Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. To je tista ponudba, ki bo zbrala največje število točk po
naslednjih merilih:
Merilo

Št. točk

1

najnižja cena za nakup ponujenih opremljenih pisarniških prostorov

35

2

najnižja cena za najem ponujenih opremljenih pisarniških prostorov

10

3

najvišja cena za prodajo opremljenih pisarniških prostorov na
naslovu Trubarjeva 11, Maribor

35

4

število pripadajočih lastniških parkirnih prostorov ali parkirnih
prostorov v brezplačni uporabi

10

5

bližina javnih parkirišč

10

Skupaj

100
Ocenjevanje cene za nakup ponujenih
opremljenih pisarniških prostorov:
– ponudba z najnižjo ceno dobi 35 točk,
– ostale ponudbe se ocenijo po formuli
najnižja cena × 35 / cena ponudnika.
Ocenjevanje cene za najem ponujenih
opremljenih pisarniških prostorov:
– ponudba z najnižjo ceno dobi 10 točk,
– ostale ponudbe se ocenijo po formuli
najnižja cena × 10 / cena ponudnika.
Ocenjevanje cene za prodajo opremljenih pisarniških prostorov na naslovu Trubarjeva 11, Maribor:
– ponudba z najvišjo ceno dobi 35 točk,
– ostale ponudbe se ocenijo po formuli
cena ponudnika × 35 / najvišja cena.
Ocenjevanje števila pripadajočih lastniških parkirnih prostorov ali parkirnih prostorov v brezplačni uporabi:
– ponudba z največ pripadajočimi lastniškimi parkirnimi prostori ali parkirnimi prostori v brezplačni uporabi dobi 10 točk,
– ostale ponudbe se ocenijo po formuli
število ponujenih parkirnih prostorov × 10 /
maksimalno število ponujenih parkirnih prostorov.
Ocenjevanje bližine javnih parkirišč:
– ponudba z bližino javnih parkirišč dobi
10 točk,
– ponudba, ki ne zagotavlja bližine javnih
parkirišč dobi 0 točk.
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Izračun je povsod zaokrožen na dve decimalni mesti.
Točke vseh ocenjevanih meril se seštevajo. Po vseh merilih je možnih največ 100
točk.
Izbrana bo ponudba, ki bo dosegla največje število točk. V primeru, da bosta dve
ali več ponudbi dosegli enako število točk,
bodo sledila pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
11. Omejitve v zvezi s postopkom nakupa, najema in prodaje:
Ta objava ne zavezuje Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene katero koli pogodbo. Javni sklad
Republike Slovenije za podjetništvo lahko
do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje, nakupa in
najema, ne da bi za to navedel razloge.
12. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo oddati pisne ponudbe v zaprti kuverti najkasneje do 14. 11. 2011 do 10. ure,
in sicer po pošti ali osebno na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Trubarjeva 11, Maribor. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika
z oznako: »Javni razpis za nakup in najem
pisarniških prostorov – Ne odpiraj!«. Ponudbe lahko predložijo domače ali tuje fizične in
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani RS ali druge članice države članice EU.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku,
se bo štela kot nepravočasna in bo zaprta
vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal
nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente,
vendar je dokumentacija pomanjkljiva. Rok
za dopolnitev take ponudbe je najmanj tri
dni od prejema poziva za dopolnitev.
13. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 15. 11. 2011 ob 13. Uri,
v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Partizanska 54, Maribor.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom (fizične osebe) ali pisnim pooblastilom za sodelovanje pri javnem
odpiranju ponudb (pravne osebe).
14. Ogled pisarniških prostorov na Trubarjevi 11, Maribor in ostale informacije
Vse dodatne informacije dobite pri Andrei
Gričnik, tel. 02/234-12-83. Ogled pisarniških
prostorov na Trubarjevi 11, Maribor je mogoč po predhodnem dogovoru.
Javno zbiranje ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo. V prilogi so okvirni podatki o predmetu nakupa in najema. Podatki so okvirni
in namenjeni lažji pripravi ponudbe ter lažji
primerjavi pridobljenih ponudb, saj je razporeditev pisarniških prostorov odvisna od
ponujenih prostorov. Prav tako je končna
oprema predmet morebitnih kasnejših medsebojnih pogajanj in dogovarjanj. Kontaktni
osebi za vse podrobne informacije sta Mateja Krajnc, tel. 02/234-12-51 in Andrea Gričnik, tel. 02/234-12-83. Priloga je objavljena
samo na spletni strani.
Priloga: okvirni podatki o predmetu nakupa in najema – objavljena na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
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Ob-5210/11
Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in Slovenske odškodninske
družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11)
in 10. člena Statuta Modre zavarovalnice,
d.d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice),
odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega
sklada za javne uslužbence (v nadaljevanju
odbor ZVPSJU), objavlja
javni poziv
zavarovancem ZVPSJU
k posredovanju prijav kandidatov
za dva člana nadzornega sveta
Modre zavarovalnice d.d.
Skladno z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in Slovenske odškodninske
družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11,
v nadaljevanju: ZPKDPIZ) se polovica članov nadzornega sveta zavarovalnice imenuje na predlog zavarovancev zavarovalnice,
pri čemer ZPKDPIZ določa, da se način
imenovanja te polovice članov nadzornega
sveta določi v Statutu Modre zavarovalnice. Statut Modre zavarovalnice je na podlagi navedenega zakonskega pooblastila
v 10. členu določil, da se dva člana predlagata v imenu zavarovancev ZVPSJU.
Zato odbor ZVPSJU v skladu zakonskimi
pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov nadzora v Modri zavarovalnici objavlja
javni poziv, s katerim poziva zavarovance
ZVPSJU, da pošljejo odboru ZVPSJU prijave kandidatov za člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice. Izmed prijavljenih
kandidatov bo odbor ZVPSJU izbral dva
kandidata in predlog za njuno imenovanje
posredoval nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, ki ju bo v skladu z zakonom vključil v predlog sklepa za skupščino.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje,
ki jih določata zakon, ki ureja gospodarske
družbe in zakon, ki ureja zavarovalništvo.
K kandidaturi za člana nadzornega sveta
je treba predložiti;
– izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za
člana Nadzornega sveta Modre zavarovalnice, in da soglaša s kandidaturo za člana
nadzornega sveta – Priloga 1,
– izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo osebnih podatkov v procesu
akreditacije in nominacije za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Priloga 2,
– življenjepis kandidata. Kandidati naj
za predstavitev svojega šolanja in kariere
uporabijo predlogo za Europass življenjepis.
Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice so navedeni v Prilogi 3.
Vse navedene priloge se nahajajo na
spletni strani: http://www.modra-zavarovalnica.si/o-nas/uradne-objave/
Vloge z življenjepisom in prilogami je potrebno poslati na naslov: Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska 119, 1000 Ljubljana,
v zaprti pisemski ovojnici s pripisom; »Javni
poziv odbora ZVPSJU – kandidatura za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice
– Ne odpiraj«, najpozneje do 11. 11. 2011
do 12. ure.
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Modra zavarovalnica bo prispele prijave
kandidatov posredovala odboru ZVPSJU
v nadaljnji postopek. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala
ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list
RS, št. 86/04, 113/05).
Izbrana kandidata, ki ju bo odbor ZVPSJU izbral in posredoval predloga za njuno
imenovanje za člana nadzornega sveta,
nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, bosta o tem pisno obveščena. V tem postopku
ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Predsednik Odbora ZVPSJU
Ob-5211/11
Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in Slovenske odškodninske
družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11)
in 10. člena Statuta Modre zavarovalnice,
d.d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice),
odbor Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljevanju odbor KVPS),
objavlja
javni poziv
zavarovancem Modre zavarovalnice
(z izjemo zavarovancev ZVPSJU)
k posredovanju prijav kandidatov
za člana nadzornega sveta
Modre zavarovalnice
Skladno z Zakonom o preoblikovanju
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in
26/11, v nadaljevanju: ZPKDPIZ) se polovica članov nadzornega sveta zavarovalnice
imenuje na predlog zavarovancev zavarovalnice, pri čemer ZPKDPIZ določa, da
se način imenovanja te polovice članov
nadzornega sveta določi v Statutu Modre
zavarovalnice. Statut Modre zavarovalnice,
d.d. je na podlagi navedenega zakonskega
pooblastila v 10. členu določil, da se en
član predlaga v imenu zavarovancev zavarovalnice, ki hkrati niso tudi zavarovanci
Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (v nadaljevanju
ZVPSJU).
Zato odbor KVPS v skladu zakonskimi
pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov nadzora v Modri zavarovalnici objavlja javni poziv, s katerim poziva vse zavarovance Modre zavarovalnice, z izjemo
članov ZVPSJU, da pošljejo odboru KVPS
prijave kandidatov za člana nadzornega
sveta Modre zavarovalnice. Izmed prijavljenih kandidatov bo odbor KVPS izbral enega
kandidata in predlog za njegovo imenovanje posredoval nadzornemu svetu Modre
zavarovalnice, ki ga bo v skladu z zakonom
vključil v predlog sklepa za skupščino.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje,
ki jih določata zakon, ki ureja gospodarske
družbe in zakon, ki ureja zavarovalništvo.
K kandidaturi za člana nadzornega sveta
je treba predložiti;
– izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za
člana Nadzornega sveta Modre zavaroval-

nice, in da soglaša s kandidaturo za člana
nadzornega sveta – Priloga 1,
– izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo osebnih podatkov v procesu
akreditacije in nominacije za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Priloga 2,
– življenjepis kandidata. Kandidati naj
za predstavitev svojega šolanja in kariere
uporabijo predlogo za Europass življenjepis.
Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice so navedeni v Prilogi 3.
Vse navedene priloge se nahajajo na
spletni strani: http://www.modra-zavarovalnica.si/o-nas/uradne-objave/
Vloge z življenjepisom in prilogami je potrebno poslati na naslov: Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska 119, 1000 Ljubljana,
v zaprti pisemski ovojnici s pripisom; »Javni
poziv odbora KVPS – kandidatura za člana
nadzornega sveta Modre zavarovalnice –
Ne odpiraj«, najpozneje do 11. 11. 2011 do
12. ure.
Modra zavarovalnica bo prispele prijave
kandidatov posredovala odboru KVPS v nadaljnji postopek. Vse podatke, vsebovane
v prijavah, bo brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS,
št. 86/04, 113/05).
Izbrani kandidat, ki ga bo odbor KVPS
izbral in posredoval predlog za njegovo imenovanje za člana nadzornega sveta, nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, bo o tem
pisno obveščen. V tem postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Predsednik odbora KVPS
Št. 1-1520/2011
Ob-5152/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo
k nakupu premičnin: prodajo neuporabnega
materiala, odpadno železo.
Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija: različne lokacije po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– cca 180 t neuporabnega drobnotirnega
materiala, tirnic do 1,5 m in kretniških delov
(odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 57.600,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
10. 11. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba
606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 13 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.
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Št. 352-2/2011
Ob-5115/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne
25. 11. 2010 objavlja Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 2, v skupni izmeri 55,54 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 76, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 32.460,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Stanovanje št. 25, v skupni izmeri 40,15 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 76, Jesenice. Izklicna cena znaša
23.046,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
3. Stanovanje št. 35, v skupni izmeri 76,30 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 48.900,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine,
ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so
last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih
stanovanj imajo predkupno pravico.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
odkup nepremičnine – Stanovanja (z navedbo naslova in številke stanovanja)« na
vložišče Občine Jesenice ali priporočeno
po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj
ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov,
telefonsko številko ter e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni
položiti varščino kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino
so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije, št.:01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000011, s pripisom » varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifični podatki o stanovanju in številka
stanovanja, ki je predmet javne ponudbe,
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila
za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz
razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini
Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor,
pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne
objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
14. 11. 2011, do 15. ure. O dokončni izbiri
najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za
oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci
vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 14. 11. 2011, po 15. uri, ne bodo
upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija
Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice
Št. 35201-0002/2010-15
Ob-5116/11
Na podlagi 20. člena v zvezi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09,
100/09 in 49/10) in sklepa Občinskega sveta Občine Dobrna, z dne 23. 2. 2011, Občina
Dobrna objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje:
– Stanovanje številka 2.E, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjskega objekta Dobrna 6 (ID stavbe 358), stanovanjski prostori št. 2, 3, 4, skupaj stanovanjske površine 63,36 m2, stanovanje št. 2.E je zasedeno
z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno
pogodbo z neprofitno najemnino za neodločen čas;
– Stanovanjski prostori številka 3.E, ki
se nahajajo v mansardi večstanovanjskega
objekta Dobrna 6 (ID stavbe 358), stanovanjski prostori št. 8, 9, 10, 11, skupaj površine 41,79 m2.
Nepremičnine se prodajajo kot celota.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene.
V ceno nepremičnine ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
prodajalka.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki se kupujejo
kot celota;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 1. 2012.
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5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša za stanovanje številka 2.E, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjskega objekta Dobrna 6, stanovanjski prostori št. 2, 3 in 4 21.348,60 €.
Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša
za stanovanje številka 3.E, ki se nahaja
v mansardi večstanovanjskega objekta Dobrna 6, stanovanjski prostori št. 8, 9, 10 in
11 5.077,00 €.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno-kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Dobrna, št. 01355-0100003171. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika;
c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
e) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od izstavitve računa – plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
f) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Dobrna in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe;
g) obstoječi najemnik ima pod enakimi
pogoji kot ostali predkupno pravico.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 17. 11. 2011, do
12. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnin – Dobrna
6 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v osmih dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, se lahko izvede pogajanje, na katero se povabi
vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno
ceno.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja
ponudb se obrnite na Matejo Smrečnik,
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tel. 03/780-10-50 ali 03/780-10-53, e-pošta:
mateja.smrecnik@dobrna.si.
Občina Dobrna
Št. 352-2/2011
Ob-5117/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne
25. 11. 2010, objavlja Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Poslovni prostor št. 31, v skupni
izmeri 45,91 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
32.500,00 EUR.
2. Podatki o nepremičnini:
Nepremičnina, ki je predmet javnega
zbiranja ponudb je last Občine Jesenice.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
odkup nepremičnine – poslovnega prostora
(z navedbo naslova in številke poslovnega
prostora)« na vložišče Občine Jesenice ali
priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na
zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi
ime, točen naslov, telefonsko številko, ter
e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni
položiti varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino
so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije, št.:01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000011, s pripisom » varščina za nakup poslovnega prostora (z navedbo poslovnega prostora)«.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifične podatke o poslovnem prostoru in
številko poslovnega prostora, ki je predmet
javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku
za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak
delovni dan, od dne objave javne ponudbe
dalje.
Rok za oddajo ponudb je sreda, 2. 11.
2011 do 17. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo
ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na
svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 2. 11. 2011 po 17. uri ne bodo
upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti
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postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija
Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice
Št. 6100-100/2011
Ob-5134/11
Na podlagi 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10 in
20/11) ter 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 –
UPB2) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto
za leto 2011 za delno sofinanciranje
stroškov povezanih z zagotavljanjem
prostorskih pogojev delovanja
organizacij v javnem interesu
na področju kulture
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
delno sofinanciranje stroškov povezanih
z zagotavljanjem prostorskih pogojev organizacijam, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture v Mestni občini Novo mesto, katerih ustanovitelj ni občina ali država.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij
ali investicijskega vzdrževanja.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti in zagotoviti nemoteno delo zasebnim zavodom, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na področju glasbene, likovne,
intermedijske, založniške, literarne in uprizoritvene umetnosti in katerih delovanje je
v javnem interesu, pa jim lokalna skupnost
ne zagotavlja javno kulturno infrastrukturo
ali kakšen drugi prostor v lasti lokalne skupnosti za izvajanje njihove dejavnosti. Zato
občina razpisuje sredstva za delno pokrivanje neprogramskih stroškov za nemoteno izvajanje dejavnosti organizacij v javnem interesu na področju kulture (stroški najemnine
prostorov, elektrike, komunalnih storitev).
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za kulturo, da delujejo v javnem
interesu (odločba je obvezna priloga),
– kulturna društva v javnem interesu na
področju kulture, ki delujejo v najetih prostorih, ki niso v lasti Mestne občine Novo
mesto,
– program izvajajo v Mestni občini Novo
mesto,
– izjava ali odločba o dotaciji, pridobljeni
na državnem ali mednarodnem razpisu iz
leta 2010 ali 2011 (obvezna priloga).
Organizacije, ki bodo sofinancirani izvajajo svojo dejavnost na področjih glasbene, likovne, uprizoritvene, intermedijske,
literarne umetnosti ter založniške produkcije. Organizacije, ki izvajajo program kulturne dediščine ter programi javnih zavodov
niso predmet tega razpisa.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan
Mestne občine Novo mesto za področja, ki
so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter
vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prija-

vitelji, ki niso oddali popolnih vlog, bodo
pozvani k dopolnitvam.
Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni
odločbi, spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2011
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
5. Splošni razpisni kriteriji
– reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih
in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši
javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno
in odmevno,
– odmevnost realiziranih projektov,
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodni javnosti,
– programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru,
– aktivna udeležba v nacionalnih in mednarodnih projektih,
– izvajanje programov v mestnem jedru,
– prijavitelji so kot pogodbene stranke
občine izpolnili vse obveznosti do Mestne
občine Novo mesto.
6. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije
za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila višino neprogramskih stroškov organizacije (najemnine
prostorov, elektrika, komunalne storitve,
vzdrževanje, varovanje prireditev, administrativni stroški), višino pridobljenih sredstev
za neprogramske in programske stroške iz
razpisov lokalne skupnosti, državnih in mednarodnih razpisov ter višino lastnih sredstev.
Strokovna komisija bo upoštevala tudi kvaliteto programov prijavitelja. Razpisni kriteriji
so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Višina odobrenih sredstev bo odvisna od višine
prejetih točk na pozivu.
8. Višina razpisanih sredstev: višina razpoložljivih sredstev, namenjenih sofinanciranju neprogramskih stroškov organizacijam
v javnem interesu na področju kulture (stroški najemnine prostorov, elektrike, komunalnih storitev) znaša 30.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011.
10. Razpisni rok: razpisni rok se prične
28. 10. 2011 in traja do 28. 11. 2011.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci od št. 1 do 5.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Glavni trg 24, 8000 Novo mesto.
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Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine, www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto je dolžna
na pisno zahtevo v času razpisnega roka
zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do 28. 11. 2011 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv na področju kulture 2011
– Neprogramski stroški«. Na hrbtni strani
mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma
ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno 28. 11. 2011 oziroma do tega dne ni
bila predložena na vložišču Mestne občine
Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 12.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse razpisne pogoje in kriterije
ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.
13. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji,
ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih
vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena
kot nepopolna. Ostale vloge, ki jih župan
zavrže so tiste:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno
izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava
na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po
telefonu in elektronskih medijih je Sandra
Boršić (tel. 07/393-92-53 ali sandra.borsic@novomesto.si).
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odpirala
vloge 30. 11. 2011.
Občina bo predlagatelje z odločbami obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v dvajsetih dneh od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Št. 7113-0001/2007-01/03-4 Ob-5135/11
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4,
Dolenjske Toplice, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 14/07), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka

o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 30/11
in 53/11) in sklepa Občinskega sveta Občine
Dolenjske Toplice, št. 478-1439/2010-01/03
z dne 8. julij 2010 in št. 032-12/2011(0103)-5
z dne 26. maja 2011, objavlja
obvestilo
o javnem zbiranju ponudb
za prodajo zemljišč
1. Organizator zbiranja ponudb in upravljavca je Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
2. Predmet prodaje je:
– stavbno zemljišče parc. št. 2707/9, k.o.
Podturn, pašnik, v izmeri 275 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 7 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 2707/10,
k.o. Podturn, pašnik, v izmeri 372 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 21 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/2, k.o.
Toplice, pašnik, v izmeri 716 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/3, k.o.
Toplice, pašnik, v izmeri 1.127 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/4, k.o.
Toplice, pašnik, v izmeri 628 m2,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/5, k.o.
Toplice, pašnik, v izmeri 631 m2.
3. Izklicna cena je za:
– stavbno zemljišče parc. št. 2707/9,
k.o. Podturn, pašnik, v izmeri 275 m2 in
gospodarsko poslopje, v izmeri 7 m2:
5.011,14 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 2707/10,
k.o. Podturn, pašnik, v izmeri 372 m2 in
gospodarsko poslopje, v izmeri 21 m2:
6.983,61 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/2, k.o.
Toplice: 33.079,20 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/3, k.o.
Toplice: 52.067,40 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/4, k.o.
Toplice: 29.013,60 EUR,
– stavbno zemljišče parc. št. 506/5, k.o.
Toplice: 29.152,20 EUR.
Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. DDV ter vse druge
dajatve in stroške povezane s prenosom
lastništva plača kupec.
4. Prodaja poteka po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne
in pravne napake predmetnih nepremičnin.
5. Ponudnik je vezan na ponudbo 30 dni
po poteku roka za oddajo ponudbe.
6. Najugodnejši ponudnik-kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe v prej navedenem roku se šteje,
da je odstopil od sklenitve pravnega posla
in vplačana varščina zapade v korist Občine Dolenjske Toplice. Notarska potrditev
kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena
najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
7. Najugodnejši ponudnik mora celotno
kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe oziroma po izstavitvi
računa na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, številka 01357-0100015780,
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
8. Lastninska pravica za konkretno nepremičnino bo prenesena na kupca z dnem
popolnega plačila kupnine, določene v kupoprodajni pogodbi.
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9. Pri prodaji nepremičnin na podlagi
javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine
v višini 10% od izhodiščne cene.
10. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
11. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov; navedbo zemljišča za katerega daje ponudbo (parc. št.
in k.o.) ter ponujeno ceno v EUR brez DDV.
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, št. 01357-0100015780.
Priložiti je potrebno tudi celotno številko
transakcijskega računa, ime banke in številko banke ponudnika za primer vračila plačane varščine;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe;
– fotokopijo izpisek iz registra pravnih
oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe;
– davčno številko, matično številko, telefonsko številko;
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb;
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe;
– podpisano izjavo, da je veljavnost ponudbe najmanj 30 dni po poteku roka za
odpiranje.
12. Upoštevali bomo podpisane pisne
ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti in
pravilno označeni kuverti do vključno 16. oktobra 2011 do 10. ure na naslov: Občina
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice. Ponudba mora biti v zaprti
kuverti in opremljena z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za prodajo nepremičnine – stavbno zemljišče«.
13. Odpiranje zbranih ponudb bo dne
16. novembra 2011, z začetkom ob 10.30,
na sedežu Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice.
14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru
umika ponudbe se varščina vrne.
15. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dneh od
odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev
župana je dokončna.
17. Varščina bo neuspelim ponudnikom
brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh
po odpiranju ponudb oziroma obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
18. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob
izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb. V primeru da bodo prispeli
dve ali več enakovrednih ponudb, bo prodajalec ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
19. Občina Dolenjske Toplice lahko ustavi
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
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pravnega posla pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
20. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanje ponudbe
za nakup lahko ponudniki dobijo na Občini
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice ali po tel. 07/38-45-184, vsak
dan od 10. do 12. ure, kontaktna oseba je
Goran Udovč. Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 900-1/2011-280
Ob-5138/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor št.
P03 za trgovsko ali storitveno dejavnost,
v skupni izmeri 20,85 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta, na naslovu Poljanska 1 v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-159-9
v stavbi št. 159, št. dela stavbe 9, k.o. 1727
- Poljansko predmestje in v naravi predstavlja en večji prostor, ki ima lastne sanitarije.
Predmetna nepremičnina je v času prodaje
zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2011.
Izhodiščna cena: 42.350,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.2 Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor
št. 101 za trgovsko ali storitveno dejavnost, v skupni izmeri 47,08 m2, ki se nahaja
v prvem nadstropju poslovnega objekta, na
naslovu Poljanska 1 v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-159-6 v stavbi št. 159, št. dela
stavbe 6, k.o. 1727-Poljansko predmestje in
v naravi predstavlja en predprostor, dve pisarni, čajno kuhinjo in sanitarije in skladiščni
prostor v kleti. Predmetna nepremičnina je
v času prodaje zasedena z najemnikom.
Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
Izhodiščna cena: 91.150,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
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ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča 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 nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 18. 11.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine-poslovnega prostora z oznako št.___
na naslovu Poljanska cesta 1« na naslov:
Mestna občina Ljubljana.
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše

podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub
ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje
z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini
Anžur tel. 01/306-11-34, elektronska pošta:
marina.anzur@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23. 11. 2011, s pričetkom ob
11. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri 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. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 3528-8/2011
Ob-5148/11
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter sklepa župana Občine Sežana št. 3528-8/2011
z dne 1. 8. 2011 in sklepa župana Občine Sežana št. 478-67/2011-2 z dne 17. 10.
2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
2.1. Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje:
– poslovni prostor (nekdanji zdravstveni dom) v neto tlorisni površini 194,11 m2,
označen z ID znakom 2432-81-12, posamezni del št. 12, v stavbi št. 81, k.o. 2432Dutovlje (ID 5753923), ki leži na parcelah
št. 3246/19 in 3246/20, k.o. Dutovlje, na
naslovu Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje (v nadaljevanju: Dutovlje 60a).
– poslovni prostor se nahaja v središču
naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še
prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine.
Objekt je dostopen z državne ceste, pred
objektom je javno parkirišče.
– izhodiščna (najnižja) vrednost je
148.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
Lokacija in namembnost prodajanega
poslovnega prostora:
Poslovni prostor se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok o splošnih merilih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prostorskih ureditvenih pogojev za naselja
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02
in 86/02 – popr.) Odlok o podrobnih merilih
prostorskih ureditvenih pogojev za naselja
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 82/02
in 86/02 – popr.) – območje urejanja KS
Dutovlje/naselje Dutovlje/območje urejanja:
»Starejše jedro naselja« z oznako – P7N2-S1, ki je centralno naselje z javnimi in
tranzitnimi funkcijami (šolstvo, zdravstvo,
trgovina, ….) in stanovanja s spremljajočimi
dejavnostmi.
2.2. Nezazidano stavbno zemljišče:
– zemljišče parc. št. 2589/60 travnik, v izmeri 813 m2, k.o. 2435-Križ,
– zemljišče se nahaja na skrajnem vzhodnem robu naselja Križ,
– izhodiščna (najnižja) vrednost je
70.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Lokacija in namembnost zemljišča:
Zemljišče se nahaja na območju, ki ga
ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 –
popr.) in Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 –
popr.) – območje urejanja KS Tomaj/naselje
Križ/območje ureditvene enote – P30-N3S2, ki je namenjeno stanovanjem in spremljajočim dejavnostim.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin
4. Varščina:
4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem
postopku javnega zbiranja ponudb, morajo
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Ponudbi za nakup nepremičnine je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
– za poslovni prostor, pod zaporedno
št. 2.1. –Dutovlje 60a 14.800,00 EUR,
– za zemljišče, pod zaporedno št. 2.2.-nezazidano stavbno zemljišče 7.000,00 EUR.
4.2. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na
transakcijski račun Občine Sežana,
št. 01311-0100005909 s pripisom:
– št. 3528-8/2011 za poslovni prostor
Dutovlje 60a,
– št. 478-67/2011 za nezazidano stavbno
zemljišče.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje
v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za
kar je potrebno priložiti dokazilo.
4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
nepremičnine umakne.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
ali ne plača kupnine, Občina Sežana obdrži
varščino.
4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
5. Prodajni pogoji in merila:
5.1. Nepremičnina se bo prodajala za
najmanj izhodiščno ceno.
5.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za
1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe.

Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno
določena. Prodajalec bo torej upošteval
samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek
naveden v točno določeni višini.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto
ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna
pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
6. Pogoji sodelovanja:
6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki
v skladu s pravnim redom lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne
ponudbe.
6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma firmo kupca, njegov točen naslov in ostale
podatke (EMŠO in davčno številko za fizične
osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe);
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – za fizične osebe oziroma izpis iz
sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID
za DDV – za pravne osebe, s.p. (Izpisek iz
sodnega registra ali iz poslovnega registra
ne sme biti starejši od 30 dni));
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo DURS o plačanih
davkih in prispevkih ne sme biti starejši od
30 dni;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na
promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
7. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
– Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju in morebitne druge stroške v zvezi
z pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščino pa zadrži Občina
Sežana.
– Ponudnika veže ponudba 90 dni od
roka za predložitev ponudb.
– Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi
številko transakcijskega oziroma osebnega
računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
8. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran
v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje
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ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali
o ustavitvi postopka.
– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V primeru neuspelega javnega zbiranja
ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
9. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnine.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin oziroma 20%
davek na dodano vrednost) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši
kupec. Ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu
po prejemu celotne kupnine (opomba:v tem
primeru hipotekarni kredit ni mogoč).
10. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
10.1. Ponudba se šteje za pravočasno,
če jo organizator prejme do vključno 14. 11.
2011, do 9. ure.
10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici
z enim od spodnjih pripisov:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora Dutovlje 60 a, Dutovlje«
»Ne odpiraj-ponudba za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča«
naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni
Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba
št. 1) ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ni
označena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za pravočasno odpiranje
ponudbe.
10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu
občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali
na spletni strani, www.sezana.si.
10.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
11. Javno odpiranje ponudb
11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija
dne 14. 11. 2011 ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Sežana.
11.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim
pooblastilom ponudnika.
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12. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko
vsi interesenti dobijo na tel. 05/731-01-11
ali 05/731-01-18. Ogled nepremičnine, ki
je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana, po predhodnem
dogovoru.
Občina Sežana
Št. 3523-72/2009
Ob-5149/11
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
ter sklepov župana Občine Sežana,
št. 3523-76/2011 in 3523-72/2009, z dne
19. 10. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
2.1. Stanovanje, Kidričeva ulica 5, Sežana:
– stanovanje v neto tlorisni površini 32,28 m2, označen z ID znakom
2455-291-2, posamezni del št. 2, v stavbi
št. 291, k.o. 2455-Sežana (ID 5425145),
ki leži na parceli št. 6505, k.o. Sežana na
naslovu Kidričeva 5, 6210 Sežana (v nadaljevanju: stanovanje Kidričeva).
– stanovanje se nahaja v središču naselja Sežana. V neposredni bližini so še
železniška in avtobusna postaja, osnovna
in srednja šola ter športna dvorana. Objekt
je dostopen z javne dostopne poti.
– izhodiščna (najnižja) vrednost je
35.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
Stanovanje je zasedeno z najemniki, ki
imajo sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas.
2.2. Stanovanje, Ulica Mirka Pirca 1, Sežana
– stanovanje v neto tlorisni površini 63,92 m2, označen z ID znakom
2455-679-10, posamezni del št. 10, v stavbi
št. 679, k.o. 2455-Sežana (ID 5679864),
ki leži na parceli št. 4032, k.o. Sežana, na
naslovu Mirka Pirca 1, 6210 Sežana (v nadaljevanju: stanovanje Mirka Pirca).
– stanovanje se nahaja v središču naselja Sežana. V neposredni bližini so še
prostori knjižnice, Ljudske univerze Sežana,
Občine Sežana in trgovine. Objekt je dostopen z javne dostopne poti, pred objektom je
javno parkirišče.
– izhodiščna (najnižja) vrednost je
45.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
Stanovanje je zasedeno z najemniki, ki
imajo sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Varščina:
4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem
postopku javnega zbiranja ponudb, morajo
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudbi za nakup nepremičnine je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:
– za stanovanje pod zaporedno št. 2.1. –
Kidričeva 3.500,00 EUR
– za stanovanje pod zaporedno št. 2.2. –
Mirka Pirca 4.500,00 EUR.
4.2. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na
transakcijski račun Občine Sežana,
št. 01311-0100005909, s pripisom:
– št. 3523-72/2009 za stanovanje Kidričeva,
– št. 3523-76/2010 za stanovanje Mirka
Pirca.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje
v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za
kar je potrebno priložiti dokazilo.
4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
nepremičnine umakne.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
ali ne izplača kupnine, Občina Sežana obdrži varščino.
4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
5. Prodajni pogoji in merila:
5.1. Nepremičnina se bo prodajala za
najmanj izhodiščno ceno.
5.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za
1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe.
Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno
določena. Prodajalec bo torej upošteval
samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek
naveden v točno določeni višini.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto
ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna
pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
6. Pogoji sodelovanja:
6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki
v skladu s pravnim redom lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne
ponudbe.
6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma firmo kupca, njegov točen naslov in
ostale podatke (EMŠO in davčno številko
za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne
osebe);
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – za fizične osebe oziroma izpis iz
sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID
za DDV – za pravne osebe, s.p. (Izpisek iz
sodnega registra ali iz poslovnega registra
ne sme biti starejši od 30 dni))

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo DURS o plačanih
davkih in prispevkih ne sme biti starejši od
30 dni;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na
promet nepremičnin), ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
7. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup poslovnega prostora dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
– Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške overitve podpisa
pri notarju in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru,
da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba
razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana.
– Ponudnika veže ponudba 90 dni od
roka za predložitev ponudb.
– Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi
številko transakcijskega oziroma osebnega
računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
8. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran
v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje
ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali
o ustavitvi postopka.
– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V primeru neuspelega javnega zbiranja
ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
9. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnine.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši
kupec. Ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu
po prejemu celotne kupnine (opomba:v tem
primeru hipotekarni kredit ni mogoč).
10. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
10.1. Ponudba se šteje za pravočasno,
če jo organizator prejme do vključno 14. 11.
2011, do 9. ure.
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10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici
z enim od spodnjih pripisov:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja Kidričeva ulica 5, Sežana« oziroma
»Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja Ulica Mirka Pirca 1, Sežana«,
naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni
Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba
št. 1) ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ni
označena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za pravočasno odpiranje
ponudbe.
10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu
občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali
na spletni strani www.sezana.si.
10.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
11. Javno odpiranje ponudb:
11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija,
dne 14. 11. 2011, ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Sežana.
11.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim
pooblastilom ponudnika.
12. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na tel. 05/731-01-18. Ogled
nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana,
po predhodnem dogovoru.
Občina Sežana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2007/31
Ob-5131/11
V register političnih strank se pri politični
stranki Zares – nova politika, s skrajšanim
imenom Zares, in s sedežem v Ljubljani,
Župančičeva ulica 8, ter z matično številko: 1030159, vpiše sprememba statuta
in sprememba imena v: Zares – socialno
liberalni.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5218/11
Popravek
V objavi Obvestila o pripojitvi družb,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 84/11,
dne 21. 10. 2011, pod opravilno številko
Ob-5072/11, na strani 2465, se podpisniki
pravilno glasijo:
Prevzemna družba:
Sava Hoteli Bled d.d.
predsednik uprave Andrej Prebil
član uprave Borut Simonič
Prevzete družbe:
Terme 3000 d.o.o.
direktorica Ivanka Ajlec
prokurist Vinko Plemenitaš
Terme Lendava d.o.o.
direktor Igor Magdič
prokurist Aleksander Varga
Terme Ptuj d.o.o.
direktor Andrej Klasinc
prokuristka Natalija Potočnik Jerman
Zdravilišče Radenci d.o.o.
direktor Mladen Kučiš
prokuristka Katarina Kranjec
Uredništvo
Ob-5175/11
Direktorica družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o., Valvazorjev trg 6, 3270 Laško, matična številka: 5677327000 (v nadaljevanju:
A IN A VESENJAK, d.o.o. ali družba) na
podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 28. 10. 2011 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celje predložen
delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o..
2. Na sedežu družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. je od objave tega obvestila do dneva
skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju
k delitvi, vsak delovnik med 10. do 12. uro
na vpogled:
– delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.,
– letno poročilo družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. za zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.
ustno razložil delitveni načrt, prav tako pa bo
družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od dneva sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
A IN A VESENJAK, d.o.o.
direktor
Vesenjak Andreja
Ob-5183/11
GIA – S industrijska oprema, d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, matična
številka 5948851000 obvešča vse upnike, da
je bil dne 21. 10. 2011 sprejet delitveni načrt
družbe, s katerim je bila od družbe oddeljena
in na novo nastala družba Gia Holding d.o.o.

Delitveni načrt je bil dne 21. 10. 2011 predložen Okrožnemu sodišču v Ljubljani, pod vložno številko Srg 2011/40729. Delitveni načrt
s prilogami je bil dne 24. 10. 2011 objavljen
na spletni strani Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve.
Upniki imajo na sedežu družbe pravico
pregledati listine, določene v drugem odstavku 586. člena ZGD-1 ter po četrtem odstavku 586. člena ZGD-1 pravico zahtevati,
da jim družba najkasneje naslednji delovni
dan po prejemu zahteve brezplačno izroči
prepis navedenih listin.
GIA – S industrijska oprema, d.o.o.
direktor
Ladislav Krevs

žem na Vogelni ulici 4, 1000 Ljubljana, vpisana v Poslovni register Slovenije z matično
številko 2317257000, objavlja sklep edinega
družbenika družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z dne 30. 8. 2011, na
podlagi katerega se osnovni kapital družbe,
ki znaša 4.362.884,09 EUR, zmanjša po
rednem postopku, tako, da osnovni kapital
družbe znaša 3.000.000,00 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
KDH Naložbe d.o.o.
Matija Gantar
direktor

Ob-5184/11
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) samostojni podjetnik Kremen Cementninarstvo Simon Štuber
s.p., Ulica heroja Šaranoviča 34C, 2000 Maribor, mat. št. 5480847000, obvešča upnike
in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave
v Uradnem listu RS, pričela postopek pri
reg. sodišču za prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na prevzemno družbo.
Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni register bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje podjetnika pa bo
v skladu s pogodbo o prenosu podjetja preneseno v družbo KREMEN MB d.o.o., Ulica
heroja Šaranoviča 34C, 2000 Maribor, mat.
št. 3932494000, po postopku in na način,
kot je opredeljen v ZGD-1.
KREMEN, Simon Štuber s.p.

Ob-5194/11
Skupščina družbe TOP Line Portorož,
turizem, svetovanje, trgovina d.o.o. Portorož je 10. 4. 2002 sprejela sklep, da se:
skladno s prvim odstavkom 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah osnovni kapital družbe, ki znaša 10.205.178,00
SIT, sedaj 42.585,00 EUR zmanjša za nominalno vrednost 8.105.178,00 SIT, sedaj
31.551,50 EUR, in znaša odslej osnovni kapital družbe 2.100.000,00 SIT, sedaj
11.033,50 EUR.
Pozivam vse upnike, da se zglasijo na sedežu družbe ali pisno prijavijo svoje terjatve
do družbe TOP Line Portorož,svetovanje,
trgovina d.o.o. Portorož, Obala 114, 6320
Portorož.
TOP Line Portorož, d.o.o.
Žiga Uhelj
direktor

Ob-5187/11
Likvidacijski upravitelj družbe PMT KLIMA
COMMERCE d.o.o. – v likvidaciji, Tržaška
cesta 134, Ljubljana, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Srg 2011/36046 z dne 7. 10. 2011 vpisan začetek redne likvidacije v skladu z določili 412.
do 424. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni,
od dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve do družbe PMT
KLIMA COMMERCE d.o.o. – v likvidaciji Terjatve oziroma vlogo morajo upniki poslati,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve, ki izkazuje obstoj in višino terjatve,
z navedbo računa upnika, na katerega naj se
prijavljena terjatev poravna, v dveh izvodih,
na likvidacijskega upravitelja na naslov: Kristal PMT KLIMA COMMERCE d.o.o. – v likvidaciji, Tržaška cesta 134, Ljubljana.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
PMT KLIMA COMMERCE d.o.o.
– v likvidaciji

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5119/11
Matija Gantar, direktor družbe KDH Naložbe, naložbena dejavnost, d.o.o., s sede-

Sklici skupščin
Ob-5207/11
Preklic
Preklicujemo sklic skupščine, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 79 z dne
7. 10. 2011, številka objave Ob-4917/11 in
sicer za družbo Vesna Holding, družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a, sklicano za ponedeljek, 7. 11. 2011 ob 11. uri,
na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Vesna Holding,
družba pooblaščenka d.d.
direktorica
Katarina Paal
Ob-5132/11
Na podlagi določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 18. člena Statuta delniške družbe INTERTRADE
ITA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 3, sklicujem
18. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 1. 12. 2011 ob 11. uri,
na sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predsta-
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vitev notarja ter imenovanje predsednika
skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave: sprejme se objavljeni dnevni red. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji skupščine prisostvuje notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane.
Za predsednika skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za preštevalca glasov se
imenuje Emil Maršič
2. Imenovanje članov nadzornega sveta:
Predlog sklepa delničarja Interra d.d.
Ljubljana: skupščina ugotavlja, da članom
nadzornega sveta Dragu Mežnarju, Francu
Bohnecu in Tomažu Jeločniku z dnem 10. 3.
2012 poteče štiriletni mandat. Skupščina za
člane nadzornega sveta družbe za štiriletno
mandatno obdobje imenuje Draga Mežnarja, Franca Bohneca in Tomaža Jeločnika, ki
mandat članov nadzornega sveta nastopijo
z dnem 11. 3. 2012.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic delniške družbe
INTERTRADE ITA d.d. vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, to je dne 27. 11. 2011 (presečni
dan), ter njihovi zastopniki in 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. Zadošča, da delničarji zahtevo
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:
emil.marsic@intertrade-ita.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Predlog delničarja se
objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal
družbi razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora
in da bo delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.Volilnega predloga delničarja za volitve članov
nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani
v navedenem roku sedmih dni in so dani
najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na
naslov: emil.marsic@intertrade-ita.si.
Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in
obrazložitvijo točk dnevnega reda:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, vsak delovni dan od
13. do 15. ure, od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe,
www.intertrade-ita.si.
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Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem
mora uprava na skupščini dati delničarjem
zanesljive podatke o zadevah družbe, če
so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev
iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1, so
dostopne na spletni strani družbe, www.intertrade-ita.si.
Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno družbi
najkasneje pred začetkom zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za
uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani
družbe, www.intertrade-ita.si. Pooblastilo
je lahko posredovano družbi po elektronski
pošti: emil.marsic@intertrade-ita.si, in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se
morajo ob prihodu na skupščino prijaviti
v dvorani tako, da predložijo osebni dokument z namenom identifikacije, na seznamu prisotnih delničarjev oziroma njihovih
pooblaščencev s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za
glasovanje. V vseh točkah dnevnega reda
je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih
udeleženci prejmejo ob prijavi svoje udeležbe na skupščini.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3 (z oznako INRG) je na dan sklica
skupščine 69.531. Vsaka delnica daje na
skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 69.531.
INTERTRADE ITA d.d.
Uprava
Ob-5153/11
Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper, sklicuje
21. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d.,
družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
ki bo dne 6. 12. 2011 ob 11. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper in predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljub
ljane, Kersnikova 5.
– Za preštevalko glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.

2. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina družbe preklicuje sklep o imenovanju družbe REFIKO
Družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Gasilska ulica 13, 2327 Rače za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011,
sprejet na 20. seji skupščine dne 29. 8.
2011.
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje družbo EPIS, podjetje za revizijo in ekonomsko
poslovno informacijsko svetovanje, d.o.o.,
Glavni trg 5, Celje.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan, med 11. in 13. uro
od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda s predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa
se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol
ure pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.,
Igor Ukota
predsednik upravnega odbora
Ob-5189/11
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko
jezero,
redno skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 1. 12. 2011, ob 17. uri, na sedežu družbe, v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
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2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2010
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto
2010.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z vložki z izdajo novih delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
450.676,01 EUR in je v celoti vplačan, se
poveča za 104.323,15 EUR, tako da po povečanju znaša 554.999,16 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 25.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic.
Po povečanju osnovnega kapitala bo
osnovni kapital razdeljen na 133.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer
pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 4,17 EUR.
Emisijska vrednost ene nove delnice je 8,00 EUR, emisijska vrednost vseh
novih navadnih kosovnih delnic pa znaša
200.000,00 EUR.
Delničarji, ki so na dan sprejetja tega
sklepa vpisani v delniško knjigo, imajo prednostno pravico do vpisa in vplačila novih
delnic v sorazmerju z njihovim številom delnic.
Delničarji lahko prednostno pravico
izkoristijo v roku 30 dni od sprejetja tega
sklepa, uprava družbe pa je nato pooblaščena da samostojno določi krog oseb, kateremu se v nadaljnem roku 30 dni ponudijo
nove delnice za vpis, obstoječi delničarji pa
imajo prednostno pravico tudi do delnic za
katere niso uveljavljali predkupne pravice
ostali obstoječi delničarji.
Delnice se vplačujejo v denarju in morajo biti ob vpisu v celoti vplačane. O vpisu
delnic bo družba izdala vpisno potrdilo.
Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni/poslovni register.
2. Statut družbe, katerega prečiščeno
besedilo potrdi notar, se uskladi z gornjim
sklepom o povečanju osnovnega kapitala
družbe z vložki.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
vsak delovnik, med 9. in 11. uro, od dneva
sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje četrti dan pred zasedanjem skupščine.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
Ob-5190/11
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, na podlagi statuta Informatike, d.d.,
točka 7.4. vabi delničarje na
18. sejo
skupščine Informatika, informacijske
storitve in inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v torek, dne
29. 11. 2011, ob 11. uri na sedežu družbe,

Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba v III.
nadstropju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo
prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc,
ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Francija Klauznerja in za
preštevalki glasov Majo Lorencin in Zdenko
Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
4. Sprememba statuta družbe Informatike d.d.
Predlog sklepa: NS predlaga spremembo statuta delniške družbe Informatika d.d.
v točki 5.1., kjer se natančneje opredelijo
pravice in dolžnosti direktorja pri sklepanju
pravnih poslov.
Predlog sklepa: NS predlaga spremembo statuta delniške družbe Informatika d.d.
v točki 6.11.
5. Razrešitev članstva v nadzornem svetu in imenovanje novega predstavnika v NS
Informatika d.d.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
NS Informatike, d.d. razreši dosedanjega
člana NS iz Elektro Primorske Julijana Fortunata in imenuje novega.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 22. 11. 2011 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan, pri Maji
Lorencin, od 10. do 12. ure, in pri Maji Rozman, od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva
skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
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Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
uprava družbe
Pavel Car
Ob-5231/11
Na podlagi 20. člena Statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
16. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v torek, 29. 11. 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. Obravnavanje in sprejem soglasja
k Pogodbi o obvladovanju med PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarniška cesta 15
B, Celje in Mejo Šentjur, d.d., cesta Leona
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme in daje soglasje
k Pogodbi o obvladovanju med PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarniška cesta 15 B,
Celje, kot obvladujočo družbo in Mejo Šentjur, d.d., cesta Leona Dobrotinška 3, 3230
Šentjur, kot odvisno družbo.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: del bilančnega dobička za leto 2010,
v višini 464.525,00 EUR, ki ga sestavljajo nerazporejeni dobički iz preteklih let, se
uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,00 EUR na delnico. Dividenda se
izplača delničarjem, ki so na dan skupščine
kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende bodo izplačane najkasneje v 120 dneh
po sprejemu sklepa na skupščini.
Preostanek bilančnega dobička za leto
2010, v višini 727.226,30 EUR, ostane nerazporejen.
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
26. 11. 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
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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
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Zavarovanja terjatev
SV 2163/2011
Ob-5191/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2163/2011 z dne
21. 10. 2011, je bilo stanovanje z ID znakom 2679-1450-2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Cesta v Rožno dolino 18G, Ljub
ljana, stoječi na parc. št. 97/41, k.o. 2679
Gradišče II, v lasti zastaviteljice Nede Pagon, Ljubljana, Štefanova ulica 12, na podlagi pogodbe o potrošniškem finančnem
leasingu nepremičnine, št. 2861/10, z dne
30. 12. 2010, z dodatkom št. 1, k pogodbi
o potrošniškem finančnem leasingu nepremičnine št. 2861/10, z dne 21. 10. 2011,
oboje sklenjeno z leasingodajalcem Raiffeisen leasing d.o.o., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen leasing, trgovina in leasing d.o.o.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, matična št. 1545884000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1.553.243,04 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 1150/2008
Os-4955/11
V skladu z določilom drugega odstavka 211. člena ZIZ je bil na podlagi sklepa o izvršbi z dne 11. 7. 2011 opr. št. VL
1150/2008 v korist upnika HABIT d.o.o. Velenje, Kersnikova 11, Velenje, ki ga zastopa Janez Prislan, odvetnik v Velenju, dne
6. 9. 2011 opravljen rubež nepremičnine,
ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, stoječi
na parc. št. 2454/1, k.o. Velenje, z ID znakom: 964-3481-22, posamezni del št. 22,
v stavbi št. 3481, k.o. 964 – Velenje, kar
je v naravi stanovanjski del št. 22, v IX. in
I. etaži večstanovanjske stavbe v Velenju,
Kardeljev trg 5, katere lastnici sta dolžnica
mld. Martina Dovnik do ½ in dolžnica mld.
Taja Dovnik do ½.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 180/2010
Os-5011/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svetnici Simoni Jovovič, v nepravdni zadevi predlagatelja Nepremičninski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana, v postopku vzpostavljanja etažne lastnine na
stavbi Maribor, Knafelčeva ulica 34, Maribor,
začetem na predlog predlagateljev: Gospava Amidžić, Knafelčeva ulica 34, Maribor in
drugih, ki jih vse zastopa Agencija Etažna,
Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca: SGP
Stavbar, Podjetje Visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa skrbnik
za posebni primer Simon Brence, odvetnik
v Mariboru, za vpis lastninske pravice v korist predlagatelja Nepremičninskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.o.o. na stanovanjih: št. 81, iden. št. dela
stavbe: 657-1342-67, št. 82, iden. št. dela
stavbe: 657-1342-68 in št. 106, iden. št.
dela stavbe: 657-1342-92, 27. 9. 2011, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova prodajne pogodbe,
št. 2991-573-13-2/4-RB, z dne 16. 1. 1981,
sklenjene med prodajalcem GP Stavbar
z n.sol.o. Maribor, TOZD Visoke gradnje
z n.sol.o., Industrijska ulica 13, Maribor, ki
ga je zastopal direktor Milan Kuster, in kupcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Občine Maribor, po pooblaščeni organizaciji
Staninvest, Maribor, Grajska ulica 7, ki ga je
zastopal direktor Ivan Grauf, s katero je prodajalec kupcu prodal več stanovanj v stanovanjskem objektu »I« Nova vas I, Knafelčeva ulica 32 in 34 ter Trg Dušana Kvedra 2,
3, 4 in 5 v Mariboru, na parc. št. 1610/5,
k.o. Spodnje Radvanje, med njimi tudi –
enosobno stanovanje št. 81, v skupni površini 42,68 m², v pritličju v 3. stopnišču,
s kletnim prostorom (shrambo) v kleti, povr-

šine 3,07 m²; enosobno stanovanje št. 82,
v skupni površini 43,40 m², v pritličju v 3.
stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo)
v kleti, površine 2,90 m² (z vrtno teraso) in
enosobno stanovanje št. 106, v skupni površini 42,19 m², v 5. nadstropju v 3. stopnišču,
s kletnim prostorom (shrambo) v kleti, površine 2,53 m² in na prodanem dovolil vknjižbo
lastninske v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2011
N 180/2010
Os-5012/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svetnici Simoni Jovovič, v nepravdni zadevi priglasitelja Jožefa Puklavec,
Hudalesova ulica 50, Maribor, v postopku
vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi Maribor, Knafelčeva ulica 34, Maribor, začetem
na predlog predlagateljev: Gospava Amidžić,
Knafelčeva ulica 34, Maribor in drugih, ki jih
vse zastopa Agencija Etažna, Jožica Reberc
s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca: SGP Stavbar, Podjetje
Visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Simon Brence, odvetnik v Mariboru, za
vpis lastninske pravice v korist priglasitelja
na stanovanju št. 101, iden. št. dela stavbe: 657-1342-87, 27. 9. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe z dne
15. 1. 1993, št. 251-3276/92-DU, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona,
med prodajalcem Zavodom za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, ki ga je zastopala Lučka Nagode - Debeljak in kupcem Šiftar Koloman, roj. 6. 1. 1908, Knafelčeva ulica 34,
Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
1-sobno stanovanje v 4. nadstropju, št. 101,
v izmeri 40,36 m², s kletjo, v stanovanjski
hiši na naslovu Maribor, Knafelčeva ulica 34
in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske
v korist 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 priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2011
N 84/2008
Os-5133/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, sporazuma, sklenjenega med naslednjimi družbami: Fotona, proizvodnja optoelektronskih naprav d.d., Stegne 7, Ljub
ljana, Iskra sistemi Avtomatizacija procesov,
d.d., Stegne 21, Ljubljana, Metrel, Merilna

in regulacijska oprema d.d., Ljubljanska
cesta 77, Horjul, Iskra Emeco, Merjenje in
upravljanje energije, d.d., Savska loka 4,
Kranj, Iskra, Merilni instrumenti in stikala
d.d., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, Kranj,
Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov,
aparatov in sistemov, d.d. Lipnica 8, Kropa, Vega Proizvodnja optičnih naprav, d.d.,
Ljubljana, Stegne 13a, Ljubljana, Iskra Industrija sestavnih delov d.o.o., Savska loka 4,
Kranj, Iskra Vzdrževanje, strojegradnja in
energetika, podjetje za izdelavo in vzdrževanje naprav, stavb in opreme ter energetiko d.d. Kranj, Savska loka 4, Kranj, Reina
Gostinske storitve in trgovina d.d., Savska
loka 1, Kranj, Hidria Perles, podjetje za pro
izvodnjo, prodajo in razvoj električnih strojev
in naprav d.o.o., Savska loka 2, Kranj, Iskra
Teling, teleinformacijski sistemi in storitve
d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj, Iskra
terminali, podjetje terminalov in naročniških
storitev, Preglova ulica 31, Ljubljana, Iskra
Invest, podjetje za inženiring, vzdrževanje
in storitve d.d., Stegne 25a, Ljubljana, kot
izročitelji in družbo Iskra Telekom holding,
korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo d.d., Kranj, Ljubljanska
cesta 24a, Kranj, kot pridobiteljem, za posamezni del št. 4, stanovanje št. 4 v 2. etaži,
s kletjo v 1. etaži, Savska loka 10, Kranj,
v izmeri 71,40 m2, ID znak 2100-1942-4.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Naimija Malokuja, rojen 15. 6. 1964,
Savska loka 10, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 10. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
V Ps 1368/2011
Os-4669/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Komenskega 7, Ljubljana, je po okrožni sodnici Mariji Mulec, v socialnem sporu tožnika: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina
c.IX/6, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec
Vinko Kaplan, zoper toženo stranko Vanjo
Drvarič, Hrenova ulica 4, Ig, zaradi vračila
štipendije 2.054,98 EUR s p.p., dne 6. 9.
2011, sklenilo:
toženi stranki Vanji Drvarič se postavi začasna zastopnica, odvetnica Špela Zamljen,
Čufarjeva 3, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi vračila štipendije v višini 2.054,98 EUR s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2011
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P 104/2011
Os-5007/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Starešinič,
Zilje 43, Vinica, ki jo zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo
stranko Marijo Čadonič, Dol. Zilje 29, Vinica,
oziroma njeni neznani ali neznano kje bivajoči dediči, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine, pcto 1.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 15.
septembra 2011 postavlja začasnega zastopnika Mariji Čadonič, Dol. Zilje 29, Vinica,
oziroma njenim neznanim ali neznano kje
bivajočim dedičem.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik – odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Marijo Čadonič, Dol. Zilje 29, Vinica, oziroma njene neznane ali
neznano kje bivajoče dediče vse do takrat,
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 9. 2011
VL 91931/2011
Os-4990/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Urošu
Borovniku, Šalek 93, Velenje, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik Miha Šuštar, Trubarjeva 24, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
1.489,83 EUR, sklenilo:
dolžniku Urošu Borovnik, Šalek 93, Velenje, 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 Miha Šuštar, Trubarjeva 24, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2011
VL 105236/2011
Os-4991/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Mateja Sep, Dunajska cesta 107,
Ljubljana, proti dolžniku Mateju Laki, Lendavska 8, Murska Sobota, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Ignac Horvat,
Staneta Rozmana 10, Murska Sobota, zaradi izterjave 517,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Mateju Laki, Lendavska 8, Murska Sobota, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Horvat Ignac, Staneta Rozmana 10,
9000 Murska Sobota.

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. 9. 2011
VL 198977/2009
Os-5001/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d. Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, o.p.d.o.o.,
Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku
Mitji Šegatin Susman, Preglov trg 13, Ljub
ljana, zaradi izterjave 359,32 EUR, sklenilo:
dolžniku Mitji Šegatin Susman, Preglov
trg 13, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. lena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jure Snoj, Vodnikova 163/b, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2011
VL 50512/2011
Os-5002/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa Alma Pašanović, Frankopanska 18a, Ljubljana, proti
dolžnici Ireni Hoffman, 2 St. Pauls Court,
Courtney RD 24A, London, združeno kraljestvo, zaradi izterjave 662,88 EUR, sklenilo:
dolžnici Ireni Hoffman, 2 St. Pauls Court, Courtney RD 24A, London, Združeno
kraljestvo, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Vanja
Šisernik, Bravničarjeva 13, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2011
VL 183271/2010
Os-5034/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti
dolžnikoma Daši Guzej, Vesna 16, Portorož
– Portorose; Urošu Klenovšek, Mesarska
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Aljoša Štampar Strojin, Dunajska 56, Ljub
ljana, zaradi izterjave 142,58 EUR, sklenilo:
dolžnikoma Daši Guzej, Vesna 16, Portorož – Portorose; Urošu Klenovšek, Mesarska cesta 2, Ljubljana, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
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kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Aljoša Štampar Strojin, Dunajska 56,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2011
VL 133863/2010
Os-5048/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Delavske hranilnice d.d., Ljub
ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti
dolžniku Momirju Jović, Vrečkova ulica 5,
Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Marija Mošnik, Planina 3, Kranj,
zaradi izterjave 28.218,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Momirju Jović, Vrečkova ulica 5,
Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Marija Mošnik, Planina 3, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2011
I P 328/2011
Os-4244/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni
sodnici Mirjani Horvat Pogorelec, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. mladoletni Michael Vizjak, Ptujska cesta 63, Pragersko,
2. mladoletni Žan Vizjak, Ptujska cesta 63,
Pragersko, ki ju zastopa skrbnica za posebni primer Tatjana Vake, po pooblastilu
odvetnika Boruta Mihurko iz Odvetniške pisarne Mihurko d.o.o., Maribor, zoper toženo
stranko: 1. Mirsad Seferović, neznanega naslova, 2. Mojca Brodej, 3. Stanislav Vizjak,
oba stanujoča Ptujska cesta 63, Pragersko,
zaradi izpodbijanja in ugotovitve očetovstva, na podlagi določil 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
Prvo toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Andrej Ketiš, Ulica Vita
Kraigherja 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal 1. toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2011
P 52/2011
Os-4666/11
Okrožno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi opr. št. P 52/2011 tožeče stranke Zavarovalnice Tilia d.d., zoper
toženo stranko Snežano Grgić, nazadnje
stanujočo Polje, Cesta XII/8, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
22.255,28 EUR, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku toženi stranki zaradi nezmožnosti
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vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njeno prebivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 9. 2011

Oklici dedičem
D 467/2011
Os-5009/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Horstu Wilhelmu Kleinholdermannu, rojenem
9. 8. 1940, državljanu Nemčije, poročenem,
umrlem 16. 4. 2011, nazadnje stanujočem
Dol pri Laškem 12, Rimske Toplice.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, na podlagi zakona, po
Horstu Wilhelmu Kleinholdermannu, da se
priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta
po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je edina
dedinja po zapustniku njegova vdova Adela
Kleinholdermann.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 10. 2011
II D 140/2004
Os-4993/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne
15. 12. 2003 umrlem Mihelin Frančišku, rojenem 14. 2. 1949, državljanu RS, poročenem, nazadnje stanujočem Cesta XIV. divizije 1, Maribor, so se dediči I. in II. dednega
reda dedovanju po zapustniku odpovedali
in sedaj so k dedovanju poklicani dediči III.
dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda, to so zapustnikovi dedki in babice
oziroma njihovi potomci (zapustnikove tete,
strici, bratranci, sestrične oziroma njihovi
potomci) ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2011
D 152/2011
Os-4545/11
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Morato
Mariu, rojenem 14. 7. 1906, z neznanim
bivališčem in umrlem dne 5. 2. 1989. Pisme-
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ne oporoke ni zapustil, bil pa je lastnik štirih
nepremičnin, in sicer:
– ID znak 2715-2922/1, k.o. Cetore, do
celote (1/1),
– ID znak 2715-2921/0, k.o. Cetore, do
celote (1/1),
– ID znak 2715-3300/2, k.o. Cetore, do
celote (1/1),
– ID znak 2715-3299/0, Cetore, do celote (1/1).
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 8. 2011
D 277/2010
Os-1049/11
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski postopek po pokojni Ani Bergoč,
hčeri Franca, rojeni 2. 8. 1906, nazadnje
stanujoči Goriče št. 24/31, Postojna, ki je
umrla dne 8. 2. 1972.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ani Bergoč, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Postojni,
v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 10. 1. 2011
D 45/2003
Os-5052/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 12. 10. 2002 umrli Kokelj Mariji,
rojeni 27. 3. 1915, nazadnje stanujoči Zgornja Dobrava 11.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se jih
poziva, da se v roku enega leta od objave
tega oklica javijo sodišču in uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 10. 2011
D 61/2002
Os-4854/11
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek
dedovanja po dne 10. 1. 2002 umrli Rozaliji
Potočnik, rojeni dne 30. 8. 1914, nazadnje
stanujoči Mala Mislinja 3, Mislinja.
Ker sodišču niso znani naslovi prebivališča vseh zapustničinih dedičev, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do
zapuščine, da se, v enem letu od objave tega
oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 9. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Erminio Jasmina, Prvomajska 4, Litija,
zavarovalno polico, št. 50500127639, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq-324030
Hozjan Matej, Križevci 1 c, Križevci pri Ljutomeru, zavarovalno polico, št.
50500016250, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gny-324022
Penič Franc, Podsreda 59, Podsreda, zavarovalno polico, št. 50500061485,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnp-324006
Pintarič Andreja, Šolska ulica 31, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500061902,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq-324005
Pižorn Barbara, Dobrič 37, Polzela, zavarovalno polico, št. 50500104186, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd-323968
Potokar Nejc, Padlih borcev 20, Šempeter pri Gorici, zavarovalno polico, št.
40302000881, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb-324045
Pušnik Andreja, Ulica Jože Pahor 4, Sežana, zavarovalno polico, št. 41601007904
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-323982
Rambaud Zala, Metelkova 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500110183,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz-324046
Roškar Leon, Velika Nedelja 2B, Velika Nedelja, zavarovalno polico, št.
50500106489, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn-324058
Stanič David, Gorenje polje 25, Deskle, zavarovalno polico, št. 50500031664,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnn-323983
Škantelj Robert, Mali Osolnik 17, Turjak,
zavarovalno polico, št. 41601002213, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-324016

Spričevala preklicujejo
Alić Sanela, Tbilisijska ulica 56, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnv-324025
Avbelj Tilen, Cahova ulica 10, Ankaran
- Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
SGTŠ Izola - smer turistični tehnik, izdano
leta 2000. gnw-324024
Avdijaj Teuta, Ob kamniški progi 11, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona Aškerca, izdano leta 2008. gne-324017
Avguštin Andrej, Stopno 14A, Makole, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole Maribor, za naziv mizar, št.
1498, izdano leta 1997. gny-324047

Avguštin Larisa, Koritno 8A, Majšperk,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2005. gnn-323958
Avguštin Larisa, Koritno 8A, Majšperk,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2006. gnm-323959
Avguštin Larisa, Koritno 8A, Majšperk,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2007. gnl-323960
Baltić Edin, Cesta 4. julija 64, Krško,
spričevalo 8. razreda OŠ Jurija Dalmatina
Krško, izdano leta 2004. gnw-323949
Baltić Edin, Cesta 4. julija 64, Krško, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo ETRŠ Brežice, izdana leta 2005,
2007, 2008, 2009. gnv-323950
Bećić Alija, Šmartinska cesta 58A, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 1991. gny-323972
Bećić Alija, Šmartinska cesta 58 a, Ljubljana, potrdilo strokovnem izobraževanju
za strežnico, izdala DDU Boris Kidrič v Ljubljani, 14. 10. 1992. gnr-324033
Bitenc Sara, Ulica 24. junija 60, Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdana leta 2006, 2007 in
2007. gnt-324002
Bizjak Aleksandra, Na Gmajni 2, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu SEPŠ Koper,
izdano leta 1990, izdano na ime Jakomin
Aleksandra. gnl-323985
Božičnik Urška, Ulica 9. februarja št.
3, Senovo, spričevalo 7., 8. in 9. razreda
OŠ Senovo, izdana leta 2005, 2006, 2007.
gnc-323969
Cimerman Eva Taja, Prešernova cesta 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2005. gnq-323955
Čarman Matjaž, Golniška 111, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in cestno-prometne šole Škofja Loka, št. 696-IV/64, izdano leta 1994.
gno-324032
Dernikovič Andreja, Orešje na Bizeljskem 2, Bizeljsko, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika ter maturitetno spričevalo Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto,
izdana leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.
gnh-323964
Duranović Sabina, Kovinarska cesta 8D,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra. gnc-324019
Finec Borut, Vir pri Stični 108, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev,
izdano leta 1991. gnf-323991
Gambiroža Dejana, Babiči 28, Marezige,
spričevalo o končani OŠ Ivana Babiča Jagra
Marezige, izdano leta 2005. gnf-324066
Girotto Vanda, Šentjane 5, Portorož Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
GTS Izola, izdano leta 2002. gnj-323987
Gričar Veronika, Cesta Cirila Tavčarja 6,
Jesenice, maturitetno spričevalo SŠGT Radovljica, izdano leta 2006. gnf-323966

Grubelnik Borut, Tomšičeva 47, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Centra srednjih šol Velenje, št. 1, izdano leta 1991.
gnl-324035
Hren Saša, Dol. Nemška vas 25A, Trebnje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika SŠ
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2004, 2005, 2006, 2007. gnk-323961
Intihar Igor, Bohinjska Bela 122, Bohinjska Bela, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ, št. 240/I-1990/93, izdano leta 1993.
gno-324007
Janežič Martin, Ob šoli 8, Vodice, spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Bežigrad, izdano leta 2011.
gnv-323975
Jarc Maruša, Cesta v Podboršt 11, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnv-324000
Kekić Nina, Cesta krških žrtev 94, Krško,
preklic spričevala 1. in 2. letnika Gimnazije
Brežice, izdana 2006, 2007, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 84/11, pod oznako GNM323934. gne-323996
Kekić Nina, Cesta krških žrtev 94, Krško,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006, 2007. gnl-323989
Košir Maša, Rjava cesta 24, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Brezovica.
gnu-323976
Kotnik Zagoršek Vitomir, Meža 155B,
Dravograd, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, št. 1780, izdano
leta 1999, 2000. gns-323953
Kovačič Karmen, Bezgovje 9, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in tehniške šole Murska
Sobota, št. R002/S/102, izdano leta 2002.
gnt-323952
Kralj Tadeja, Mrzlavka 6, Novo mesto, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, št. II/330, izdano leta 2003.
gnp-324056
Krivec Ksenija, Slomškova ulica 20, Rogatec, indeks, izdala Srednja zdravstvena
šola Celje, leto izdaje 1990, izdano na priimek Juršič. gnk-324011
Kropf Andreja, Prešernova cesta 23,
Oplotnica, spričevalo 2. in 3. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, št. XIIL/427,
izdano leta 2008, 2009. gns-324028
Lebar Štefka, Srednja Bistrica 15, Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Maribor (Šola za oblikovanje), izdano leta 1993, izdano na ime
Hertl. gnc-324044
Lebar Štefka, Srednja Bistrica 15, Črenšovci, letno spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor (Šola za oblikovanje),
leto izdaje 1993, izdano na priimek Hertl.
gnd-324043
Likar Romana, Tolsti vrh 91, Šentjernej,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje kmetijske šole Grm, št. 28/60, izdana leta 1993,
1994, 1995. gnr-324029
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Logar Žiga, Nova vas 114, Zgornja Besnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za strojništvo Škofja Loka, program
strojni tehnik, izdano leta 2003, 2004.
gnx-323948
Mačak Jelena, Zvonimira Miloša 10, Izola - Isola, spričevalo - zaključno 8. razreda Osnovne šole Livade Izola, izdano leta
2005. gnd-324018
Mešinović Sandra, Cesta v Jagodje 2/42,
Izola - Isola, spričevalo 4. letnika Veterinarske šole v Ljubljani, smer veterinarski tehnik, izdano leta 2003. gnx-324023
Milićević Miloš, Šolska ulica 6, Portorož
- Portorose, spričevalo 7. razreda OŠ prof.
dr. Josipa Plemlja Bled, izdano leta 1983.
gnu-324026
Milićević Miloš, Šolska ulica 6, Portorož
- Portorose, spričevalo 8. razreda OŠ prof.
dr. Josipa Plemlja Bled, izdano leta 1984.
gnt-324027
Mohar Amanda, Kovorska cesta 43, Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj. gnp-323981
Mohar Sergej, Pod vrhom 38, Semič,
spričevalo 1. in 2. letnika Strojne tehnične
šole (Šolski center Novo mesto), izdano leta
1998, 1999. gnj-324012
Pleša Jasmina, Dolinska cesta 3B, Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške šole Koper, št. FR/358, izdano
leta 2003. gnq-324059
Pleša Jasmina, Dolinska cesta 3B, Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje tehniške šole Koper, št. FR/358, izdano
leta 2004. gnp-324060
Pleša Jasmina, Dolinska cesta 3B, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Koper, št. FR/358, izdano
leta 2005. gno-324061
Pleša Jasmina, Dolinska cesta 3B, Koper
- Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehniške šole Koper, št. DO/333,
izdano leta 2006. gnj-324062
Porčič Jasmin, Mala Ligojna 6A, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ivana
Cankarja Vrhnika, št. D0279/6, izdano leta
2003. gns-324003
Požek Jože, Gorenja vas pri Leskovcu 3
A, Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro in računalniške šole Maribor, izdano
leta 1992 in 1993. gnv-324050
Preradović Nina, Cesta na Lavo 3, Žalec,
spričevalo o končani OŠ Griže, izdano leta
2008. gns-324053
Preradović Nina, Cesta na Lavo 3, Žalec, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole, Gimnazije Celje, izdano leta 2009.
gnr-324054
Primc Urška, Poljšica pri Podnartu 19,
Podnart, spričevalo poklicne mature Srednje
gostinske šole Radovljica, smer gostinski
tehnik. gni-324013
Radić Ljubica, Partizanska cesta 30, Sežana, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno
spričevalo Izobraževalnega centra Memory,
izdano leta 1997, 1998, izdano na ime Banjac. gno-324057
Rap Tilen, Stari trg 33, Loče pri Poljčanah, spričevalo 4. letnika Gimnazije Slovenske Konjice, št. 274, izdano leta 2011.
gns-323978
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Rupar Fetah Barbara, Maistrova ulica 8,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbeno ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na ime Rupar Barbara. gnk-323965
Rupert Andreja, Škurhova ulica 4, Ig, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
trgovskega poslovodjo, izdano na ime Rupert Andreja, izdajateljica Trgovska zbornica
Slovenije, št. 588-6623/95, leto izdaje 1995.
gnu-324001
Salihovič Hasiba, Gasilska cesta 56,
Mengeš, spričevalo 4. letnika SCRM Kamnik, izdano leta 2010. gnu-323951
Savanović Gvozden, Pot na Zali Rovt 11,
Tržič, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika, maturitetno spričevalo ter obvestilo o uspehu na
maturi Gimnazije Kranj, izdana leta 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 1999. gnr-324004
Sešek Petra, Vevška cesta 40, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009. gng-323990
Skornšek Aljaž, Valentiničeva cesta 9,
Laško, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Celje. gng-324040
Sladić Gašper, Hruševska cesta 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste
v Ljubljani, izdano leta 2010. gnw-323999
Stoilov Dejan, Reška ulica 27, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole Ljubljana. gny-323997
Šalja Atiđa, Zavetiška ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik.
gnb-324020
Tomšič Posavec Kaja, Žeje 14, Prestranek, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, št.
V/397, izdano leta 2002, izdano na ime
Tomšič. gnq-324055
Urek Igor, Glogov Brod 7, Artiče, spričevalo 4. letnika Ekonomske in trgovske šole
Brežice, izdano leta 2010. gnd-323993
Verdinek Uroš, Kališnikov trg 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Celje, izdano leta 2002. gnz-323971
Žužek Gorazd, Šmarska cesta 62, Koper
- Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1997. gnu-324051

Drugo preklicujejo
Alpetour - Potovalna agencija d.d., Mirka
Vadnova 8, Kranj, licenco za vozilo kassbohrer setras 210 H, registrska številka KR A2-766. gni-324063
Alpetour - Potovalna agencija d.d., Mirka
Vadnova 8, Kranj, licenco za vozilo TAM 260
A 116 P, registrska številka KR - A9-460.
gnh-324064
Alpetour - Potovalna agencija d.d., Mirka
Vadnova 8, Kranj, licenco za vozilo TAM 260
A 116 M, registrska številka KR - K4-255.
gng-324065
Appelová Barbora, Cesta 27. aprila 31/1, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70072533, izdala Filozofska fakulteta.
gne-323992
Avtoprevoznik Kocjančič Slavko s.p.,
Izletniška pot 58, Koper - Capodistria, vo-

znikovo kartico (na ime Peter Vesel), izdajatelj Cetis d.d., št. 1070500008614000.
gnl-324014
Breskvar Kaja, Jelovškova 2a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26110111, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gne-323967
Cimperšek Goran, Na jami 11, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014858010, izdal Cetis Celje.
gnm-324034
Dark Trans d.o.o., Šalara 27, Koper Capodistria, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500031380000, izdajatelj Cetis d.d.
gng-324015
Drobič Mojca, Jezerska cesta 122B,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 23090477,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnj-323962
Dvig d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16 a,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500006909000, izdajatelj Cetis d.d.
gnw-324049
Garcia Martinez Maria Victoria, Kardeljeva ploščad 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 90051147, izdala Fakulteta za
družbene vede. gny-323947
Gerdej Žana, Jarška cesta 36, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnt-323977
Jablonskis Evaldas, Proletarska cesta 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70072682, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-324048
Kolenc Miha, Tomažičeva 1, Kranj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500015978000,
izdajatelj Cetis d.d. gnb-323995
Košir Sara, Einspielerjeva ulica 13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika. gnx-323998
Kožuh Petra, Brezova 3, Šmartno v Rožni
dolini, študentsko izkaznico, št. 01038636,
izdala Univerza v Ljubljani. gnf-324041
Krevh Borut, Mislinjska Dobrava 23,
Šmartno pri Slov. Gradcu, vozno karto,
št. 1070500003665000, izdajatelj Cetis.
gni-323988
Kuštrin Irena, Repče 10A, Šmarje - SAP,
študentsko izkaznico, št. 199330136, leto
izdaje 1997, izdana na priimek Možina, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana, UL.
gnw-323974
Laknar Romana, Vel. Vodenice 10, Kostanjevica na Krki, študentsko izkaznico, št.
30015249, izdala Univerza v Ljubljani, Kemijska tehnologija. gnk-323986
Masilo Tilen, Na brajdi 22, Ajdovščina,
vozno karto, št. 1102066, izdajatelj Avrigo
d.d., Nova Gorica. gnm-323984
Nemanič Julija, Partizanska ulica 12,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
10151 z dne 1. 2. 1997. gnr-323979
Pavlin Ana Marija, Hruševje 86, Hruševje, študentsko izkaznico, izdala Biotehniška
fakulteta. gnn-324008
Pavlovič Nicola, Ravnik 82, Šentrupert,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnm-324009
Promis d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, spričevalo o plovnosti, izdano na ime
Promis d.o.o., veljavnost od 3. 11. 2004 do
2. 11. 2005, izdajatelj Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, št. 248, leto izdaje
2004. gnn-324037
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Promis d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, potrdilo o vpisu, izdano na ime Promis
d.o.o., veljavnost od 14. 1. 2000, izdajatelj
Ministrstvo za promet in zveze, št. 248, leto
izdaje 2000. gnm-324038
Pust Žiga, Gornje Ložine 15, Stara Cerkev, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje. gnx-323973
Rozman Nika, Ledine 139, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnp-324031
Salmič Manca, Tesovnikova ulica 68, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19524457,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnt-324052
Schnabl Julia, Komacova ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70072860,
izdala Filozofska fakulteta. gnk-324036
Šporar Andraž, Ulica Majde Vrhovnikove 24, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
ŠCPTT. gnq-323980
Tanko Gašper, Goriča vas 83, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 0005996721. gnc-323994
Trilar Primož, Šenpavel pri Domžalah 12, Domžale, študentsko izkaznico, št.
19339658, izdala Ekonomska fakulteta.
gnb-323970
Turk Žaklina, Groblje pri Prekopi 30, Šentjernej, študentsko izkaznico, št. 01008211,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gne-324042
Vulikić Renata, Šentvid pri Stični 59b,
Šentvid pri Stični, potrdilo o strokovnem izpitu, izdal Klinični center Ljubljana, izdan leta
1987, na ime Kisovar Renata. gni-323963
Weber Darko, Zgornja Velka 79, Sladki Vrh, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019853000. gnr-323954
Zigmund Mia, Škocjan 81, Koper - Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana,
št. 1004731. gnl-324010
Žnidaršič Kristina, Goričane 22H, Medvode, dijaško izkaznico, izdala SVŠGL.
gnp-323956
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