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Javni razpisi

 Ob-3092/14

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06 in 89/10) in Odloka o proračunu Občine 
Bovec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 26/14), Občina 
Bovec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju družbenih dejavnosti v Občini Bovec  
v letu 2014

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

– mladinska dejavnost, letni programi in projekti, 
ki spodbujajo kreativnost in zadovoljujejo potrebe otrok 
in mladih, zmanjšujejo učinke in posledice tveganih 
vedenj, krajše oblike izobraževanja in usposabljanja 
mladih za delo v mladinskih projektih, programe, ki se 
ukvarjajo z mladinsko problematiko, programe organi-
ziranih dijaških in študentskih prevozov, prireditve za 
mlade, projekte aktivnega preživljanja prostega časa 
v času šolskih počitnic;

– humanitarna dejavnost in dejavnost invalidskih 
organizacij, letni programi in projekti katerih cilj delo-
vanja so humanitarni, dobrodelni nameni, delujejo pre-
ventivno na področju zdravstva in so namenjeni ljudem 
potrebnim materialne in nematerialne pomoči zaradi 
materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, za-
svojenosti in podobno;

– dejavnosti drugih društev in posebnih skupin, pro-
grami veteranskih organizacij, borcev in drugih posebnih 
skupin pomembnih za občino.

2. Višina sredstev namenjenih za posamezne vse-
bine znaša:

– mladinski programi in projekti 5.400,00 EUR,
– programi in projekti invalidskih in humanitarnih 

društev in organizaciji za pomoč posebno ranljivih sku-
pin 3.150,00 EUR,

– programi drugih društev in posebnih skupin 
2.540,00 EUR.

5 % sredstev programov je namenjenih za rezervo. 
Predlog o razdelitvi teh sredstev bo na podlagi progra-
mov prijaviteljev izoblikovala komisija.

3. Dodeljena sredstva morajo izvajalci programov 
porabiti do 31. 12. 2014.

4. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva in druge institucije, ki imajo sedež v Ob-

čini Bovec,
– društva in druge institucije medobčinskega, regij-

skega ali državnega značaja s sedežem izven Občine 
Bovec, če programe, ki jih prijavljajo na razpis izvajajo 
na območju Občine Bovec ali so v programe vključeni 
občani Občine Bovec oziroma se ocenjuje, da so za 
občino pomembni,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske 

pogoje za uresničitev programa in so registrirani za 
opravljanje dejavnosti za katero se prijavljajo,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, kolikor so 
organizirani v skladu z Zakonom o društvih,

– da imajo do občine poravnane vse obveznosti iz 
preteklega leta.

5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinan-
cirala v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z merili, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si.

7. Rok za prijavo na javni razpis za družbene dejav-
nosti za leto 2014 je 18. 8. 2014.

8. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite v za-
prti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih 
žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno z razpisno doku-
mentacijo.

9. Odpiranje prijav bo 19. 8. 2014.
10. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci 

prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.
11. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bo-

vec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, na tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 105/2012 Os-2929/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodni-
ci Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja eta-
žne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine 
na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in 
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni 
list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVE-
tL) na stavbi z naslovom Maribor, Betnavska cesta 16 
in 18, na predlog priglasitelja Dragiša Bogdanoviča za 
vpis lastninske pravice na stanovanju št. 39, v stav-
bi na naslovu Betnavska cesta 16 in 18, Maribor, in 
za vzpostavitev pravnega naslova, dne 24. 6. 2014 
izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnega naslo-
va: kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 
13. 1. 1993, sklenjene med Tovarno vozil in toplotne 
tehnike Maribor, d.o.o., Leningrajska cesta 27, Maribor, 
kot prodajalcem, in Krčo Draganom, Betnavska c. 16, 
Maribor, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu pro-
dal stanovanje št. 39 v stanovanjski hiši Betnavska 16, 
Maribor, vl. št. 1198, k.o. Tabor, parc. št. 1178/000, ka-
tero se nahaja v 2. nadstropju in obsega 69,20 m2, od 
tega kuhinjo 11,60 m2, sobo 21,21 m2, sobo 22,00 m2, 
hodnik 9,63 m2, WC 1,27 m2, balkon oziroma tera-
so 0,28 m2 in druge prostore 3,21 m2, in na katerem je 
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice v korist kupca.

Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenem 
delu obravnavane stavbe se zahteva v korist priglasite-
lja Dragiša Bogdanoviča, Betnavska cesta 16, Maribor 
– do celote.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike po-
sameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagateljice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 6. 2014

Objave sodišč
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