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Sprememba
V javnem razpisu za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje, objav
ljenem v Ur. l. RS, št. 41 z dne 25. 4. 2008
(Ob-4050/80), se podaljša rok, do katerega
se morajo izdati garancije Regionalne razvojne agencije Posavje.
Zadnja alinea točke 1 javnega razpisa se
po spremembi glasi: »Garancije RRA GSP
se izdajo do 30. 1. 2009.« Skladno s to spremembo se spremeni tudi rok za prijavo na
javni razpis. 5. točka javnega razpisa se po
spremembi glasi: »Rok za prijavo je odprt
do 30. 1. 2009.«
Tej spremembi javnega razpisa sledijo
tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na spletni strani RRA Posavje.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Ob-1225/09
Popravek
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Ur. l. RS, št. 88/04) IC Piramida Maribor Višja strokovna šola, Park mladih 3,
2000 Maribor, 02/320-86-11, 02/320-86-33,
e-naslov: visjastrokovna.ic-piramida@guest.
arnes.si, www.icp-mb.si, objavlja popravek.
V besedilu razpisa za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje strokovne šole za
program živilstvo in prehrana, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 1, dne 9. 1. 2009,
je prišlo do spremembe v zvezi z merili za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju, zato se objavlja popravek navedbe Uradnega lista RS:
– izpolnjuje merila za določitev vidnih
dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.
RS, št. 1/09).
Dopolnila v roku sprejetih prijav kandidati
lahko oddajo v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
IC Piramida Maribor
Višja strokovna šola
Št. 603-1/2009
Ob-1174/09
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 14/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 50/07) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih
projektov, ki s svojo vsebino
zagotavljajo promocijo vzgoje in
izobraževanja
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi promocijskih projektov, to je priprava dogodkov
in promocijskih gradiv, ki so s svojo vsebino
vezani na vzgojo in izobraževanje.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila: za sredstva ministrstva lahko kandidirajo posamezniki, društva, zveze društev,
ustanove, vrtci, šole in drugi zavodi, če niso
ustanovljeni z namenom pridobivanja dobička. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi
z največ dvema vlogama, sicer bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju.
Izjema so šolski centri, pri katerih lahko kot
vlagatelj nastopa tudi posamezna šola.
Za vsako prijavljeno vsebino se lahko
prijavi le en prijavitelj. V primeru večih prijav
za isti promocijski projekt, bodo vlagatelji
pozvani, da določijo krovnega vlagatelja.
Prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje iz razpisa in vsebovale vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno
dokumentacijo, bodo razvrščene v kategorije (nacionalna, regionalna, lokalna) glede
na velikost ciljnih javnosti, ki naj bi jih predlagani projekt dosegel. Po oceni prijav bo
za projekte na nacionalni ravni podeljenih
največ 10% vseh razpoložljivih sredstev, za
programe na regionalni ravni največ 40% in
na lokalni ravni največ 50% sredstev. Vlagatelj se za kategorijo v prijavi opredeli sam,
komisija si pridržuje pravico premestitve v
drugo kategorijo.
Vse popolne vloge bodo ocenjene po
naslednjih merilih:
– izvirnost projekta 30%,
– vabljeni mediji 14%,
– uporabljena orodja odnosov z javnostmi 14%,
– sodelujoče, vključene javnosti 12%,
– prioritetna tema: predstavitev poklicev
in izobraževanja ter usposabljanja zanje
10%,
– ustreznost predlagane aktivnosti glede
na ciljne javnosti 10%,
– ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije 5%,
– reference vlagatelja s področja odnosov z javnostmi 5%.

Komisija bo za vsakega izmed meril, ki
skupaj predstavljajo 100% ocene, določila
točke, pri čemer velja, da je ena točka enaka enemu odstotku. Skupaj je torej možnih
100 točk. Na podlagi števila skupnih točk za
posamezen program bo komisija pripravila
razvrstitveno listo prejemnikov sredstev.
Višina sofinanciranja za posamezni projekt bo 1.500 EUR oziroma do največ 50%
skupne vrednosti posameznega projekta.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
45.000,00 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: najkasneje do
15. oktobra 2009.
6. Rok za predložitev vlog: vloge morajo
prispeti v vložišče razpisovalca ne glede na
način dostave najkasneje do torka, 24. februarja 2009, do 13. ure.
7. Datum odpiranja vlog: 26. februar
2009 ob 9. uri.
8. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: 45 dni po izteku
razpisa.
9. Pritožbeni postopek: vlagatelj ima v
osmih dneh od prejema obvestila o izidu
razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo
o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema
pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je
dokončna.
10. Razpisna dokumentacija: za prijavo
na razpis je dosegljiva na spletni strani ministrstva, ali pa pri mag. Poloni Šoln Vrbinc
(Ministrstvo za šolstvo in šport), tel. 01/40054-65, vsak delovnik od 9. do 11. ure, e-pošta: polona.soln@gov.si.
11. Način pošiljanja: predloge posameznih projektov predlagatelji pošljejo v zaprti
ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport RS, p.p. 104,
1001 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj –
razpis št. 603-1/2009«, oziroma z enako
oznako osebno dostavijo na Masarykovo
cesto 16, Ljubljana, v vložišče najkasneje
do torka, 24. februarja 2009, do 13. ure.
Nepravilno opremljene in prepozne vloge
bodo zavržene.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 331-30/2007/18
Ob-1309/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slove-
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nije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08) (v nadaljevanju: uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februarja 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L
št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji,
(UL L št. 280 z dne 24. 10 2007, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1974/2006/ES) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP
2007–2013), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, za naložbe mladih
prevzemnikov kmetij
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013,
za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, ki
so jih oziroma jih bodo mladi prevzemniki
kmetij izvedli v obdobju prvih petih let od
izdaje pozitivne odločbe iz naslova izvajanja
ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
iz IV. poglavja uredbe.
– Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, znaša 12.000.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
PRP 2007–2013-EU, v višini 9.000.000
EUR,
PRP 2007–2013 – slovenska udeležba,
v višini 3.000.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Vse naložbe po tem razpisu morajo biti
zaključene najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
II. Vlagatelji
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na
ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo
predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Za
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vlagatelje vlagajo vloge nosilci kmetijskih
gospodarstev.
III. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1, ter naložbam, namenjenim izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
v okviru iste vloge ne presega 50.000 EUR
upravičenih stroškov (brez DDV). Kot zahtevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb v
okviru iste vloge presega 50.000 EUR upravičenih stroškov (brez DDV).
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke
za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
za proizvodnjo, krmljenje in izločke za nastanitev domačih živali, ki niso vključene v
okviru predhodne alineje;
– naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic razen
opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnične
pomoči v sklopu podpor iz Programa ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v
letih 2008–2010;
– naložbe v druge objekte in pripadajočo
opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg, kamor
spadata tudi ureditev nasadov trajnih rastlin
na področju vrtnin (šparglji, artičoke ipd.), ter
ureditev drevesnic, trsnic oziroma matičnih
nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materala
kmetijskih rastlin, ter za neposredno prodajo
kmetijskih proizvodov na kmetijah in pripadajočo opremo;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo na
kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene lastni primarni kmetijski pridelavi oziroma storitvam s kmetijsko
mehanizacijo;
– naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v
izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup
namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo;
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih v okviru izvedenih komasacij;
– naložbe v obnovljive vire energije za
potrebe kmetijskega gospodarstva;
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E)

1

– naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače
določeno. Vlagatelj lahko pridobi pomoč za
naložbe v okviru tega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev:
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev. V
registru kmetijskih gospodarstev morajo biti
poleg nosilca kmetije vpisani tudi drugi člani
kmetije, ki delajo na kmetiji.
3. Naložba mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, ki je vezana na gospodarsko vitalnost
kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa.
– Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge
gospodarsko vitalna. Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo gospodarsko vitalno, če
na enoto vloženega dela to je na 1 polnovredno delovno moč (v nadaljevanju: PDM) oziroma na 1 stalno zaposleno osebo, ustvari
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto
minimalne plače na zaposlenega, ki je v
letu 2008 znašala 6.855,66 EUR. Vrednost
proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva
načina, in sicer z dejanskim prihodkom v
primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo
po dejanskih prihodkih, in s pokritjem za
ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb (VII. 1.1.2. Podatki o naložbi, Poglavje IV. Utemeljitev naložbe), oziroma iz
poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb (Poglavje IV. Utemeljitev naložbe).
– Vlagatelj mora k vlogi predložiti tudi
vizijo kmetijskega gospodarstva, ki mora biti
pripravljena v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.
– V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
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ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in
sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj
za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija, mora kmetijsko gospodarstvo
zagotavljati obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1 polne delovne moči,
od tega vsaj 0,5 PDM iz naslova opravljanja
kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija
dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti,
če vrednost prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 3.427,83 EUR. To mora
biti razvidno iz prijavnega obrazca v primeru
enostavnih naložb, oziroma iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb.
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj
s 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede
na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih,
in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); najeta delovna sila (1 PDM);
upokojenec (0,5 PDM); redno zaposlen
izven kmetije (0,5 PDM); dijak ali študent
(0,3 PDM); druge osebe na kmetijskem gospodarstvu (1 PDM). Pri izračunu občasno
najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM
predstavlja 1.800 delovnih ur letno. Za drugo osebo na kmetijskem gospodarstvu, ki
uveljavlja 1 PDM se prizna oseba v aktivni
življenjski dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti.
4. Naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo.
– Pri naložbah, katerih namen je izpolnjevanje standardov Skupnosti, se podpora
lahko dodeli le naložbam za izpolnjevanje
na novo uvedenih minimalnih standardov
Skupnosti. V tem primeru se kmetijskim gospodarstvom lahko zagotovi obdobje mirovanja za uskladitev s standardom, ki pa ne
presega 36 mesecev od datuma s katerim je
postal standard za kmetijsko gospodarstvo
obvezen.
– Kolikor je predmet podpore naložba v
hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo,
krmljenje, molžo in izločke za prirejo mleka,
mesa in jajc oziroma za nastanitev plemenskih živali, se kot novo uvedeni standard
šteje tudi standard za dobro počutje živali,
ki je za kmetijska gospodarstva postal obvezen s 1. 1. 2007.
– Mladim kmetom, ki so prejeli podporo v skladu z določili uredbe, iz poglavja
IV. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij,
se podpora lahko dodeli tudi za naložbe
za usposobitev za izpolnjevanje obstoječih
standardov Skupnosti. Obdobje mirovanja
za izpolnitev standardov ne sme preseči 36
mesecev od datuma, ko je mladi kmet prvič
lastniško prevzel kmetijo.
– Seznam minimalnih standardov Skup
nosti za posamezno vrsto navedenih naložb
iz poglavja III. tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si.
5. Vlagatelj ni upravičen do podpore za
naložbo v povečanje proizvodnje mleka, če
ne razpolaga s kvotami za tako povečano
proizvodnjo najkasneje do dokončanja
naložbe.
6. Izpolnjevanje pogoja o zagotavljanju mlečnih kvot za naložbe v povečano
proizvodnjo mleka ob zaključku naložbe se
ne upošteva, če je zahteva za zagotavljanje

mlečnih kvot za povečano proizvodnjo mleka, po predpisih Skupnosti, ki urejajo razvoj
podeželja, odpravljena.
7. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
8. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
za kmetijske namene ter nakup pripadajoče
opreme za kmetijsko proizvodnjo), ki niso
v njegovi lasti, potem morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje
najmanj 10 let po končani naložbi.
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.
– Določila prejšnjih dveh alinei ne veljajo
v primerih, ko so lastniki oziroma solastniki
nepremičnin člani kmetije.
9. Upravičenec je moral v tekočem letu
v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na
ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o
kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po
predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov
kmetijske politike. V primeru, ko je vlagatelj
mladi kmet, ki je prejel podporo v skladu
z določili Uredbe, iz poglavja IV. Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij, in je prevzel
kmetijo v času izven predpisanega roka iz
prejšnjega stavka, se ta pogoj nanaša na
prejšnjega nosilca kmetije.
10. V primeru, da v tekočem letu še ni
bilo možno na ARSKTRP posredovati izpolnjenih osnovnih obrazcev o kmetijskem gospodarstvu (zbirne vloge) iz prejšnje točke,
se šteje oddana zbirna vloga iz predhodnega leta.
11. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
12. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
13. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti
že izvedenih del in stroškov ter popis del in
stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
14. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del
naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz tabele št. 3/3 »Finančna konstrukcija celotne
naložbe na kmetijskem gospodarstvu« iz
Prijavnega obrazca.
15. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov
nakupa, izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
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16. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah. Nosilec kmetije mora imeti poravnane
vse obveznosti do države.
17. Upravičenec mora izvesti naložbo v
celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma poslovnim načrtom. V primeru delne odobritve
vloge mora upravičenec zagotoviti lastna
sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem
obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti
v celoti.
18. Pogoji za nosilca kmetije:
– Nosilec kmetije mora biti vlagatelj.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetije. Če
je kmetija vključena v sistem DDV, mora
biti nosilec kmetije davčni zavezanec in vsi
računi se morajo glasiti na ime nosilca kmetije.
IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb
a) Nakup nove kmetijske mehanizacije in
strojne opreme
1. V primerih, ko je obstoječa kmetijska
mehanizacija in strojna oprema na kmetijskem gospodarstvu starejša od:
– 10 let za traktorje in ostale pogonske
ter transportne stroje,
– 8 let za traktorske priključke in ostalo
opremo, kot tudi opremo namenjeno za prevoz kmetijskih proizvodov,
mora biti nova mehanizacija in strojna
oprema za najmanj 25% zmogljivejša od
obstoječe.
2. Mladi prevzemnik kmetije je upravičen do nakupa kmetijske mehanizacije
samo, če lahko zagotavlja njeno racionalno rabo v okviru lastne primarne pridelave
izražene v obsegu primerljivih kmetijskih
površin oziroma z njo opravlja storitve v
okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah
skladno z določili Uredbe o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
Pri izračunu racionalne rabe se upošteva
samo kmetijska mehanizacija, ki je predmet naložbe.
3. Racionalna raba kmetijske mehanizacije je dokazana v primerih, ko ima mladi
kmet ob oddaji vloge v uporabi vsaj 15 ha
primerljivih kmetijskih površin.
4. Za 1 ha primerljive kmetijske površine
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov: GERK 1100 ali
– 2 ha travnatih površin: GERK 1300,
GERK 1321, GERK 1800, GERK 1222 ali
– 0,25 ha plantažnih nasadov oziroma
pokritih površin: GERK 1160, GERK 1180,
GERK 1190, GERK 1211, GERK 1212,
GERK 1221, GERK1230, GERK 1240,
površina stalaž pri pridelavi gob ali
– 4 ha drugih kmetijskih površin: GERK
1410, GERK 1420, GERK 1500, GERK
1600.
Pri preračunu dejanske rabe kmetijskih
zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba ob predložitvi vloge na javni
razpis.
5. Mladi kmet, ki ima ob oddaji vloge v
uporabi manj kot 15 ha primerljivih kmetijskih površin, mora biti ob oddaji vloge registriran za opravljanje dopolnilne dejavnosti
storitev s kmetijsko mehanizacijo. Racionalno rabo kmetijske mehanizacije, ki je predmet podpore, mora dokazovati z opravljanjem storitev v okviru dopolnilne dejavnosti
na kmetijah, in sicer:
– Če ima v uporabi manj kot 5 ha primerljivih kmetijskih površin: mora 75% obvezne
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letne rabe zagotoviti iz opravljanja storitev v
okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
– Če ima v uporabi od 5 do manj kot
10 ha primerljivih kmetijskih površin: mora
50% obvezne letne rabe zagotoviti iz opravljanja storitev v okviru dopolnilne dejavnosti.
– Če ima v uporabi od 10 do manj kot 15
ha primerljivih kmetijskih površin: mora 25%
obvezne letne rabe zagotoviti iz opravljanja
storitev v okviru dopolnilne dejavnosti.
6. Zahtevani letni obseg storitev v okviru dopolnilne dejavnosti s kmetijsko mehanizacijo za vsak stroj posebej je potrebno
dokazovati:
– ob oddaji vloge s pogodbami ali pismi
o nameri,
– ob zaključku naložbe in še nadaljnji 5
let po izplačilu sredstev pa z računi opravljenih storitev.
7. Upravičenec mora zahtevani letni obseg storitev v okviru dopolnilne dejavnosti
s kmetijsko mehanizacijo za vsak stroj posebej doseči najkasneje po preteku prvega
koledarskega leta od leta izplačila sredstev
po tem javnem razpisu.
8. Pri izračunu letne rabe kmetijske mehanizacije se upošteva raba s številom opravljenih ur po naslednjih skupinah kmetijske
mehanizacije za vsak stroj posebej:
– kmetijski traktorji, kombajni, silokombajni: 500 ur letne rabe,
– stroji za spravilo krme s travinja: 110
ur letne rabe,
– stroji za transport, gnojenje, obdelavo
tal, setev in varstvo rastlin: 130 ur letne
rabe.
9. Pri nakupu kmetijske mehanizacije in
strojne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti po seznamu kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je navedena
v razpisni dokumentaciji.
10. Kolikor vlagatelj uveljavlja podporo
za nakup kmetijske mehanizacije in strojne
opreme, ki je ni na predloženem seznamu v
Prilogi št. VI/3, mora pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh različnih proizvajalcev,
ki jih mora priložiti ob predložitvi zahtevka
za izplačilo.
11. Kolikor za določeno kmetijsko mehanizacijo iz prejšnje točke ni mogoče pridobiti
primerljivih ponudb najmanj treh različnih
proizvajalcev, mora vlagatelj predložiti vsaj
tri primerljive ponudbe različnih prodajalcev
za isti stroj.
b) Nakup kmetijskih zemljišč
1. Nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe.
2. Upravičenec mora pridobiti potrdilo neodvisnega kvalificiranega cenilca, da
nabavna cena ne presega tržne vrednosti
kmetijskih zemljišč.
c) Naložbe v namakanje
1. Vlagatelj mora razpolagati s pravnomočnim dovoljenjem za rabo vode na namakalnem območju, ki se nanaša na namakalni sistem. Kolikor se naložba nanaša na
nakup namakalne opreme, ki je namenjena
za rabo na velikem namakalnem sistemu,
potem mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim dovoljenjem za rabo vode najkasneje do zaključka naložbe.
2. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme, mora nova oprema za namakanje
zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo
vode na enoto površine oziroma na vrsto
kulture. Kolikor naložba v novo opremo za
namakanje terja tudi spremembo obstoječe-
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ga namakalnega sistema, se ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s predloženim
projektantskim predračunom.
3. K vlogi je potrebno priložiti skico namakalnega sistema na orto foto posnetku
GERKa, s šrafirano površino zemljišča na
kateri bo potekala naložba v namakalne
sisteme.
d) Naložbe v ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma obor
za rejo gojene divjadi
1. Najnižja obtežba pašnika je 0,5
GVŽ/ha kmetijskih površin na območju celotne Slovenije, razen v kraškem območju
(v okviru Območij s posebnimi omejitvami,
v sklopu OMD območij 2. osi PRP 2007–
2013), kjer je lahko najnižja obtežba pašnika
0,3 GVŽ/ha kmetijskih površin.
2. Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt
pašnika oziroma obore s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico pašnika na orto foto
posnetku GERKa.
3. Kolikor se naložba nanaša na skupni
pašnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota.
4. Kolikor se naložba za postavitev
pašnikov za nadzorovano pašo domačih
živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjad nanaša na pašnik, ki posega na
gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo
pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove
Slovenije.
5. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali oziroma postavitev obor za
rejo gojene divjadi v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela
vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega
materiala, se prizna samo v primeru, če
nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za travništvo ali
živinorejo.
e) Naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih v okviru izvedenih komasacij
1. Vsa agromelioracijska dela morajo biti
izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Pridobljeno mora biti dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. 1. 2000 ali kasneje.
3. Agromelioracijska dela morajo biti
skladna z potrjeno idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja.
f) Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, ki leži na
območju kmetijskega gospodarstva.
2. Predmet podpore so naslednje vrste
naložb:
– Izgradnja ali obnova cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko gospodarstvo povezuje na
javno infrastrukturo. V takem primeru mora
upravičenec pridobiti soglasje upravljalca
javne ceste.
– Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih, skladno s
predpisom, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost.
3. Ne glede na določilo iz točke 1.f) tega
poglavja pa se kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev cestne ali vodovodne infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem

gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno rabo tega kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod naslednjimi pogoji:
– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča in
– služnostna raba se mora vpisati v zemljiško knjigo, najkasneje ob zaključku naložbe.
4. Javne poti in ostala javna infrastruktura niso predmet podpore po tem ukrepu.
5. Kadar gre za naložbe v objekte iz
točke 2. f) tega poglavja, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (enostavni objekti) oziroma gre za nezahtevne
objekte, se vlagatelju lahko prizna prispevek v naravi v višini do 50% celotne priznane vrednosti naložbe v obliki lastnega
(neplačanega oziroma prostovoljnega) dela
nosilca kmetijskega gospodarstva in drugih
članov kmetijskega gospodarstva oziroma
zagotavljanju lastnega materiala, vendar
samo v primeru, če je opravljen nadzor nad
opravljenim delom. Nadzor nad opravljenim
delom lahko izvede kmetijski svetovalec
specialist za posamezno področje kmetijske pridelave, gradbeni projektant ali cenilec
gradbene stroke.
g) Naložbe, namenjene uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v uporabo obnovljivih virov energije na
kmetijskih gospodarstvih za potrebe kmetijskega gospodarstva, od tega se mora vsaj
70% rabe energije nanašati neposredno na
primarno kmetijsko pridelavo, kot upravičeni
stroški, pa se priznajo le stroški v tem sorazmernem deležu.
2. Razmejitev stroškov za potrebe primarne kmetijske pridelave in za potrebe
druge nekmetijske dejavnosti morajo biti
razvidna iz tehnične dokumentacije te naložbe.
3. Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi
naložbe uveljavljati višje priznane stroške iz
naslova uporabe obnovljivih virov energije
oziroma energetske varčnosti, mora priložiti analizo energetske učinkovitosti nameravane naložbe, izdelano s strani pooblaščenega inženirja IZS (Inženirska zbornica
Slovenije).
h) Naložbe v neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah
1. Do naložb v novogradnjo ali obnovo
objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo namenjenih za neposredno
prodajo so upravičene le kmetije, ki prodajajo kmetijske proizvode iz lastne primarne
pridelave neposredno na eni izmed lokacij
kmetije, kar mora biti razvidno iz vloge oziroma iz poslovnega načrta.
2. Vlagatelj mora predložiti izjavo o neposredni prodaji na kmetiji, po vzorcu iz
razpisne dokumentacije k temu javnemu
razpisu.
i) Prispevki v naravi
1. Pri izvedbi naložbe se kot upravičen
strošek prizna tudi prispevke v naravi upravičenca, in sicer nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin ali neplačanega prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. Prispevki v naravi v obliki zagotavljanja lastnih materialov vlagatelja (sadike več-
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letnih rastlin in les) se priznata pod naslednjimi pogoji:
– Vlagatelju se lastni les prizna kot upravičen strošek, če ima za posekani les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves.
– Vlagatelju se lastne sadike večletnih
sadnih rastlin priznajo kot upravičen strošek,
če je registriran za vzgojo sadik večletnih
rastlin (sadike sadnega drevja in jagodičja,
trsne sadike ter sadike hmelja), in sicer v
višini tržne cene, ki velja za tovrsten sadilni
material oziroma v primeru sadik hmelja po
ceni sadik, ki je navedena v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu v prilogi
št. VI/2.
3. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede na
to, pa se eni osebi ne prizna več kot 1.800 ur
lastnega dela v obdobju 12ih mesecev.
4. Kadar gre za kmetije, se strošek opravljenega dela prizna kot neplačano prostovoljno delo nosilca kmetije in drugih članov
kmetije, če nosilec kmetije ob zahtevku za
izplačilo priloži izjavo, da so bila dela izvedena v skladu s predloženim predračunom.
Poleg tega obseg prispevka v naravi vlagatelja ali drugih članov kmetije ne sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu
PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu. Prispevek
v naravi se prizna tudi stalno zaposlenim
osebam na kmetijah, ki so zaposlene za
polni delovni čas, in sicer za čas trajanja naložbe vendar ne manj kot 12 mesecev, kar
mora biti razvidno iz pogodbe o zaposlitvi.
V takih primerih mora vlagatelj ob zahtevku
za plačilo priložiti interni obračun delovnih
nalog, iz katerega mora biti razvidno, da so
bila dela stalno zaposlenih oseb na kmetijah
izvedena v skladu s predloženim predračunom in ustrezno prilogo iz javnega razpisa.
5. Prispevki v naravi ne smejo presegati
50% vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe, kjer se bo priznal prispevek v naravi.
Ne glede na to, pa prispevek v naravi ne
sme presegati z računi dokazljive vrednosti
vseh upravičenih stroškov.
6. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu.
IV/3. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na sektorje primarne kmetijske
pridelave
a) Naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva
1. Vlagatelj mora upoštevati vse predpise s področja fito sanitarnega varstva kmetijskih rastlin.
2. V okviru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov,
vključno s prvo postavitvijo jagodišč, se priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča
(zemeljska dela), priprava poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za
zaščito pred divjadjo, opore, mrež proti toči,
zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter
zaščitnih mrež proti ptičem, stroški oskrbe
(gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu
postavitve.
3. Kadar gre za naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje nasadov ja-

blan, razen intenzivnih nasadov jablan, ki
so narejeni na terasah, se mora hkrati z
naložbo izvesti tudi nakup in postavitev mreže proti toči na najmanj 90% neto površine
nasada, ki je predmet naložbe.
4. Kadar gre za naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in
oljčnikov, za naložbo v nakup in postavitev
mrež proti toči, zaščite proti pokanju in ožigu
plodov, mora vlagatelj preložiti načrt trajnega
nasada, s tehničnimi rešitvami in popisom
del in materiala ter skico trajnega nasada na
orto foto posnetku GERKa trajnega nasada
na katerega se naložba nanaša.
5. Kolikor gre za naložbo v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in
oljčnikov, za naložbo v nakup in postavitev
mrež proti toči, zaščite proti pokanju in ožigu
plodov, ki se ne izvaja v okviru celotnega
GERKa trajnega nasada, mora biti ob zaključku naložbe v okviru registra kmetijskih
gospodarstev zavedena opomba, na kateri
del GERKa trajnega nasada se ta naložbo
nanaša.
6. Za ekstenzivni travniški sadovnjak se
šteje vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007–2013.
7. Kot prestrukturiranje sadovnjakov in
oljčnikov se razume zamenjavo obstoječih
sort s tržno bolj primernimi sortami ali pa
sprememba tehnologije pridelave.
8. Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem
izboru Kmetijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programma
(KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za
ekstenzivne travniške sadovnjake.
9. Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih obstoječih sadovnjakov in oljčnikov, se podpira prestrukturiranje samo tistih nasadov, ki so starejši od navedenih
vrednosti:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (brez jagod): 15 let,
– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let.
10. Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenzivnih travniških sadovnjakov se podpira
prestrukturiranje samo tistih nasadov ki so
starejši od navedenih vrednosti:
– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let.
11. Pogoj iz prejšnjih dveh točk tega poglavja ne velja v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih sadovnjakov in oljčnikov
posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po drugih
predpisih.
12. Ob zaključku naložbe morata biti sadovnjak oziroma oljčnik, vključno s podatki
o nasadu, v skladu s predpisom, ki ureja
register kmetijskih gospodarstev, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, v evidenco GERK.
13. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in oljčnikov, pri postavitvi zaščite
proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitnih
mrež proti ptičem, pri postavitvi mrež proti
toči, ter pri postavitvi namakalne opreme v
obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo
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v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist
za sadjarstvo, oljkarstvo oziroma vinogradništvo.
b) Naložbe na področju hmeljarstva2
1. Vlagatelj mora upoštevati vse predpise s področja fito sanitarnega varstva kmetijskih rastlin.
2. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč se priznajo naslednji
stroški: priprava zemljišča (rušitvena dela,
zemeljska dela), prva postavitev oziroma
obnova obstoječe hmeljske žičnice, nakup
sadik, sajenje sadik ter oskrba nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava
vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopavanje in namakanje) v prvem letu
postavitve nasada.
3. V primeru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja je v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
dovoljeno saditi certificirane sadike A, certificirane sadike B, standardne sadike in
sadike iz uradno pregledanih proizvodnih
hmeljišč, ki so pridelane v Republiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane
sadike B pridelane v drugi državi članici
Evropske unije. Za sadike hmelja pridelane
v Republiki Sloveniji mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo o
pridelavi standardnih sadik za standardne
sadike ali potrdilo o zdravstveni ustreznosti
proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno
pregledanega proizvodnega hmeljišča. Za
certificirane sadike A in certificirane sadike
B pridelane v drugi državi članici Evropske
unije mora biti izdan rastlinski potni list iz
katerega je razvidna kategorija sadik.
4. Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
– zamenjava obstoječih sort hmelja s
tržno bolj primernimi sortami hmelja, oziroma
– zamenjava obstoječega necertificiranega sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja, oziroma
– izboljšanje obstoječe starostne strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi, oziroma
– sprememba tehnologije pridelave hmelja, oziroma
– zamenjava obstoječih lesenih ali betonskih hmeljskih žičnic zaradi zagotavljanja večje stabilnosti konstrukcije ali zaradi
spremembe tehnologije pridelave ali zaradi
poškodovanja žičnice kot posledice naravne
nesreče ali izjemnega pojava.
5. Kot tržno bolj primerne sorte hmelja se
štejejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s
predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
6. Za zamenjavo obstoječega necertificiranega sadilnega materiala se šteje zamenjavo necertificiranega sadilnega materia2

Izrazi uporabljeni v okviru podpor za prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev, predpisu, ki ureja evidenco
pridelovalcev hmelja in predpisu, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja

Stran

80 /

Št.

5 / 23. 1. 2009

la posajenega pred letom 2003 s sadilnim
materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki
ureja trženje razmnoževalnega materiala in
sadik hmelja.
7. Za izboljšanje obstoječe starostne
strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot
hmeljišča v obdelavi se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od vključno
12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga
je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
Obstoječi sadilni material je lahko mlajši od
12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov.
8. Ob spremembi tehnologije pridelave
hmelja se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi
le sadilni material, ki ga je dovoljeno saditi v
proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom,
ki ureja trženje razmnoževalnega materiala
in sadik hmelja.
9. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
je prejel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih v Republiki Sloveniji, se je
z izjavo dolžan obvezati, da bo novi nasad
najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal vsaj
kot standardni matični nasad in ga najmanj
pet let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj standardnega matičnega
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja.
10. Nosilec kmetijskega gospodarstva,
ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
sadi certificirane sadike B oziroma standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti kopijo potrdila o potrditvi za certifikate
sadike B oziroma kopijo potrdila o pridelavi
standardnih sadik, ki jo je izdala ustrezna
institucija.
11. Nosilcu kmetijskega gospodarstva,
ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
sadi sadike iz uradno pregledanega proizvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to,
pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva
za te sadike priložiti potrdilo o zdravstveni
ustreznosti proizvodnega hmeljišča.
12. Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi namakalne opreme ter pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju hmeljišč
v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih polnoletnih članov
kmetije oziroma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni drogovi in lesena
sidra ter sadike hmelja) se prizna samo v
primeru, če nadzor nad opravljenim delom
izvede kmetijski svetovalec specialist za
hmeljarstvo oziroma strokovni sodelavec
specialist zaposlen na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
c) Naložbe na področju vrtnarstva (vrtnine, okrasne rastline in zelišča), poljedelstva
in semenskega materiala kmetijskih rastlin
1. Upoštevani morajo biti vsi predpisi s
področja fito sanitarnega varstva kmetijskih
rastlin.
2. Kadar gre za naložbe na področju
pridelave semena in semenskega materiala
kmetijskih rastlin, se podpirajo samo naložbe v pridelavo certificiranega semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.
3. V okviru naložb v ureditev nasadov
trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih
rastlin in zelišč ter drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pride-
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lave okrasnih rastlin in grmovnic oziroma
semenskega materiala kmetijskih rastlin, se
priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča
(zemeljska dela), priprava poti, nakup sadik,
stroški sajenja ter oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.
4. Vlagatelj mora priložiti načrt ureditve
nasadov trajnih rastlin na področju vrtnin,
okrasnih rastlin in zelišč ter drevesnic, trsnic
oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic oziroma
semenskega materiala kmetijskih rastlin, s
tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, ter skico nasadov na orto foto posnetku
GERKa, na katerem bo urejen nasad trajnih
rastlin.
5. Prispevek v naravi vlagatelja pri ureditvi nasadov trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč ter drevesnic,
trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic
oziroma semenskega materiala kmetijskih
rastlin, v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma
zagotavljanju lastnega materiala, se prizna
samo v primeru, če nadzor nad opravljenim
delom izvede kmetijski svetovalci specialisti
za vrtnarstvo in sadjarstvo.
6. Ob zaključku naložbe mora biti nasad
trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih
rastlin in zelišč ter drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave
okrasnih rastlin in grmovnic oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin, vključno
s podatki o nasadu, v skladu s predpisom,
ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
vpisana v evidenco GERK v okviru registra
kmetijskih gospodarstev.
d) Naložbe na področju živinoreje
1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob
predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov
v skladu z predpisom o mejnih vrednostih
vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih
živali. Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili ne
sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno obremenitev GVŽ/ha. Pri preračunu količine hranil
v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto
pri reji posamezne vrste domačih živali se
upošteva tabele iz priloge k predpisu o
mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in
gnojil v tla, oziroma ima zagotovljen odkup
izločkov rejnih živali.
2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo z
naložbo povečuje obseg živinorejske proizvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
obremenitev GVŽ/ha.
3. Pri naložbi v novogradnjo ali obnovo
hlevov mora biti minimalna hlevska površina
za živali v skladu s tehnološkimi standardi
za posamezne kategorije žival in oblike reje
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali.
e) Naložbe na področju pridelave medu
in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic
1. Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih
matic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo
letno proizvodnjo vsaj 1500 čebeljih matic
avtohtone kranjske čebele ter registracijo za
vzrejevalca čebeljih matic avtohtone kranjske čebele v predhodnem letu.

2. Kadar gre za naložbe v postavitev stacionarnih objektov (čebelnjakov) mora imeti
čebeljnjak kapaciteto za vsaj 20 proizvodnih
panjev.
3. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev, se
strošek nakupa ali lastne izdelave kontejnerjev šteje kot upravičen samo, če ima kontejner minimalno kapaciteto vsaj 12 panjev za
proizvodne čebelje družine
4. Kadar gre za naložbe v nakup prikolic
za prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih sredstev, se
strošek nakupa šteje kot upravičen samo,
če ima prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.
5. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
samo, če ima plemenilnik površino večjo
od 2.000 cm2.
6. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne
izdelave čebeljih panjev šteje kot upravičen
samo, če ima AŽ panj vsaj 22 satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 satov. Do
podpore v nakup čebeljih panjev so upravičena samo kmetijska gospodarstva, ki imajo
ob predložitve vloge v lasti vsaj 40 čebeljih
družin.
7. Strošek lastne izdelave čebeljih panjev, plemenilnikov in kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev se šteje kot upravičen
samo, če ima vlagatelj, ki jih je izdelal, pridobljeno kmetijsko ali sorodno agroživilsko
izobrazbo oziroma ima pridobljen certifikat
NPK za čebelarja.
8. Upravičenec mora imeti registrirane
vse čebelje družine v skladu s predpisano
zakonodajo.
IV/4. Obveznosti upravičenca
1. Kmetijsko gospodarstvo po naložbi ne
sme zmanjševati skupnega v vlogi načrtovanega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi
nadaljnjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev iz tega ukrepa.
2. V primeru kmetij, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, z intenzivno vzrejo perutnine za
meso ali jajca ali z vzrejo kuncev za meso
ali intenzivno vzrejo govedi, konjev, prašičev ali drobnice, morajo doseči načrtovani
obseg živinorejske proizvodnje ob zaključku
naložbe. Dovoljeno je največ 20 odstotno
odstopanje od načrtovanih obsegov ob zaključku naložbe in v nadaljnjih petih letih po
zadnjem izplačilu sredstev.
3. Določilo iz predhodne točke ne velja
v primeru naložb namenjenih prilagajanju
standardom dobrobiti živali, zaradi katerih je
vlagatelj prisiljen zmanjšati obseg reje glede
na stanje pred naložbo. V takih primerih se
dovoli zmanjšanje skupnega obsega živinorejske proizvodnje v tolikšnem deležu, za
kolikor se po naložbi zmanjša obseg reje
glede na stanje pred naložbo. Za stanje
pred naložbo se šteje stanje na dan oddaje
zadnje zbirne vloge.
4. Prejemnik sredstev sredstev mora za
naložbo, za katero je prejel podporo voditi
predpisano dokumentacijo, ki je določena
v razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
5. Prejemnik sredstev ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje,
da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila
sredstev uporabljal naložbo, za katero so
mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu,
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opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim
načrtom.
6. Upravičenec mora najkasneje v roku
30 dni od izdaje odločbe o pravici do sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za
primarno kmetijsko pridelavo po evropski
metodologiji Farm Accountancy Data Network (v nadaljevanju: FADN) in zagotoviti
obdelavo teh podatkov, skladno z navodili,
ki so objavljene na spletnih straneh MKGP.
Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji
in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še
5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko
pridelavo že spremlja gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po dejanskih odhodkih,
spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.
7. Naložbena dejavnost, za katero
prejemnik po tem razpisu prejme sredstva,
se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let
po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
ali odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. V nasprotnem primeru je dolžan
vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila.
8. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja,
zmanjšanja obsega ali premestitve proizvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na prejeto podporo.
9. Kadar prejemnik sredstev dodeljena
sredstva uporablja v nasprotju z namenom,
za katerega so bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz predpisov in odločbe o
pravici do sredstev ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov
ali lažnih prijav, ARSKTRP izda odločbo s
katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
10. Če prejemnik sredstev ne izpolni
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov prvega odstavka 49. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
v nadaljnjem besedilu: Zkme-1) naslednjih
pet let od dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Če prejemnik
sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o
pravici do sredstev v roku in v roku ne vloži
zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v roku osem dni od dneva
vročitve odločbe za vračilo sredstev, skupaj
z zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.
11. Če upravičenec/prejemnik sredstev
v primeru višje sile ali izrednih okoliščin po
predpisih Skupnosti o razvoju podeželja o
tem obvesti ARSKTRP in predloži ustrezne
dokaze v desetih delovnih dneh od dneva,
ko je upravičenec/prejemnik sredstev to
zmožen storiti, se določbe 10. točke tega
poglavja ne uporabljajo.
12. Po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja se priznavajo naslednji primeri višje
sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);

– razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče
pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
– kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline;
– smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe).
13. Če upravičenec/prejemnik sredstev
v primeru višje sile ali izrednih okoliščin iz
12. točke tega poglavja, zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede
rokov in predloži ustrezne dokaze v 10.
delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec/prejemnik sredstev to zmožen storiti,
mu ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi
bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega
razpisa ter dosežen namen, za katerega
je bila upravičencu dodeljena pravica do
sredstev.
14. Prejemnik sredstev mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem
razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za
obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS
za obdobje 2007–2013, ki je dosegljiv na
spletni strani: www.mkgp.gov.si.
15. Prejemnik sredstev je dolžan omogočiti dostop do predmeta podpore, do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom.
16. Prejemnik sredstev je dolžan na
zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od
prejema sredstev.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. Predmet podpore javnega razpisa vključujejo:
– stroške nakupa, novogradnje ali obnove nepremičnin, to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
za kmetijske namene, nakup pripadajoče
opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup
pripadajoče računalniške programske in
strojne opreme ter stroške novogradnje ali
obnove cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup pripadajoče opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup in transport), prevoz in njihove montaže ali stroški izvedbe del na mestu samem (stroški
materiala, transporta in opravljenih del);
– pri nakupu opreme se priznajo tudi
stroški, povezani z vključitvijo opreme v
tehnološki proces;
– nakup kmetijske mehanizacije in
strojne opreme namenjene primarni kmetijski pridelavi oziroma opravljanju storitev
s kmetijsko mehanizacijo ter skladiščenju
kmetijskih proizvodov in opreme (viličar in
druga manipulativna oprema), nakup računalniške programske opreme ter stroški
povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški transporta, montaže
opreme in neposredni stroški izobraževanja);
– nakup kmetijskih zemljišč v višini do
10% vrednosti celotne naložbe, vključno s
pravnimi honorarji in stroški vpisa zemljišča v zemljiško knjigo;
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– stroške prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov ter
hmeljišč;
– stroške prve ureditve nasadov trajnih
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in
zelišč ter stroške ureditve drevesnic, trsnic
oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic oziroma
semenskega materiala kmetijskih rastlin;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– stroške izvedbe agromelioracijskih del;
– nakup in postavitev zavarovanih prostorov ter stroški obnove rastlinjakov in plastenjakov;
– nakup namakalne opreme;
– postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali in postavitev obor za
rejo gojene divjadi;
– stroške ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih gospodarstvih;
– prispevek v naravi;
– nakup računalniške programske in
strojne opreme za vodenje kmetijskega gospodarstva;
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta, v deležu upravičenih stroškov za
naložbe iz naslova tega ukrepa, določenem
v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo
15% vseh upravičenih izdatkov načrtovanih
naložb iz naslova tega javnega razpisa.
2. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki nastanejo v obdobju od 1. 1. 2007
do 30. 6. 2015. V primeru, da je naložba
že začeta v predhodnem obdobju se priznajo stroški, nastali od 1. 1. 2007 dalje. V
primeru, ko je za posamezno naložbo bilo
izvedeno plačilo v dveh ali več obrokih, se
kot upravičen strošek štejejo samo plačani
obroki z dokazilom o plačilih, po 1. 1. 2007.
Upravičeni splošni stroški so lahko nastali
tudi med 1. 1. 2002 in 1. 1. 2007.
3. Kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se nanašajo na
isto alineo v seznamu naložb iz poglavja III.
Predmet podpore javnega razpisa.
4. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
5. Vse naložbe vlagatelja v okviru iste
vloge morajo biti končane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. V okviru tega
javnega razpisa, lahko vlagatelj vloži največ
dva zahtevka.
Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka, mora
posamezni zahtevek zajemati posamezen
predmet podpore v celoti in mora predložiti
ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela naložbe.
Ne glede na določilo predhodnega odstavka pa se pri naložbah v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov
sadovnjakov in oljčnikov ter hmeljišč ter pri
naložbah v nakup in postavitev mrež proti
toči v sadovnjakih, oljčnikih in vinogradih,
kot celota lahko štejejo naložbe na isti legi v
okviru enega GERKa.
Kot dokončanje naložbe se štejejo:
– uporabno dovoljenje oziroma vključitev
naložbe v uporabo,
– vpis nasadov sadovnjakov oziroma
oljčnikov ter hmeljišč v ustrezne registre,
– vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter vpis oziroma predlog za vpis
služnostne rabe cestne oziroma vodne infrastrukture v zemljiško knjigo,
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– vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne in transportne opreme v proizvodni
proces.
6. Podpore se ne dodelijo za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije.
7. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– nakup živali,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– nakup rabljene opreme in rabljene
kmetijske mehanizacije,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
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– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov ali
ukrepe za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
Kot preproste nadomestne naložbe se
štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo
obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele
z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem,
brez povečanja proizvodne zmogljivosti za
najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Kot temeljno spreminjanje vključene narave proizvodnje ali tehnologije
se šteje tudi zamenjava azbestne kritine z
okolju bolj prijazno kritino. Za nadomestno
naložbo se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega poslopja in
nadomestitev s posodobljenim poslopjem
ali popolna prenova kmetijskega poslopja.
Prenova se šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti
nove stavbe.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.

Merila

Najvišje možno
število točk

I. Ekonomski vidik naložbe

15

– Velikost kmetijskega gospodarstva glede na zagotavljanje delovnih
mest

5

– Prihodek iz podprte kmetijske dejavnosti

5

– Povečanje obsega prireje oziroma storitev iz podprte kmetijske
dejavnosti

5

II. Družbeno socialni vidik naložbe

7

– Izobrazba vlagatelja

3

– Starost vlagatelja

4

III. Regionalni vidik naložbe

8

– Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij,
glede na indeks razvojne ogroženosti

5

– Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih
območjih

3

IV. Tehnološki vidik naložbe

25

– Kakovost proizvodov in varnost živil

5

– Prilagajanje podnebnim spremembam

20

V. Naravovarstveni vidik naložbe

5

– Okoljska sprejemljivost projekta in kmetijskega gospodarstva

5

Skupaj

60

V primeru, da posamezno merilo ne bo opisano oziroma ustrezno utemeljeno z dokazili,
se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z
merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge,
ki bodo pri ocenjevanju prejele 18 točk ali več, od tega vsaj 8 točk iz naslova ekonomskega
vidika naložbe.

VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča: od 50% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 50%
do 60% zagotovi upravičenec.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša 50%
priznane vrednosti naložbe.
3. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež
pomoči za naložbe kmetijskih gospodarstev,
razen naložb v nakup kmetijske mehanizacije,
ki se nahajajo na območjih iz točk (i), (ii) in (iii)
odstavka (a) 36. člena Uredbe 1698/2005/ES,
delež sofinanciranja znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Najvišja stopnja pomoči pri nakupu kmetijske mehanizacije znaša 30% priznane
vrednosti naložbe. V primeru nakupa specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje
na hribovsko gorskih območij, znaša delež
podpore 40% priznane vrednosti naložbe.
Seznam specialne kmetijske mehanizacije
za kmetovanje na hribovsko gorskih območjih se nahaja v razpisni dokumentaciji k
temu javnemu razpisu.
4. Najmanjši znesek dodeljene podpore
je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je 1.000.000 EUR na vlogo.
Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013 pridobi največ
2.000.000 EUR podpore.
5. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti za posamezno
vrsto naložbe se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
6. Kadar gre za nakup opreme v objektih, kmetijske mehanizacije in druge strojne
opreme, mora biti nabavljena oprema nova.
Šteje se, da je navedena oprema nova, če je
vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar mora
biti razvidno iz ustreznih listin (garancijski list,
servisna knjiga ipd.), ki sodijo k tej opremi.
7. Pri izvedbi naložb v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in oljčnikov ter hmeljišč, pri postavitvi zaščite proti
pokanju in ožigu plodov, mrež proti toči, pri
naložbah v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev
obor za rejo gojene divjadi ter pri postavitvi
namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja,
mora biti popis izvedenih del za navedene
naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista za živinorejo, sadjarstvo,
oljkarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo oziroma strokovni sodelavec specialist zaposlen na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije.
8. V primerih, ko za posamezne vrste naložb niso opredeljene najvišje priznane vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti vsaj
tri primerljive ponudbe različnih proizvajalcev
oziroma izvajalcev del, ki jih mora priložiti
zahtevku za izplačilo.
9. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne
račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in začasno oziroma končno gradbeno
situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s
strani pooblaščenega nadzornega organa in
upravičenca z originalnimi dokazili o njiho-
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vem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu,
podpisano s strani upravičenca. ARSKTRP
pri obravnavi zahtevkov za plačilo upošteva
tudi določila 31. člena Uredbe 1975/06/ES.
10. Za izplačila v tekočem letu morajo
upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev poslati na ARSKTRP, od 1. 1. do 5. 10. tekočega
leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o
pravici do sredstev. Če ARSKTRP upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 5. 10., se izplačila
izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi, lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov, zahtevek ponovno vloži v rokih, ki
veljajo za naslednje tekoče leto, če je pred
iztekom prvotno določenega roka pridobil
soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlogi se
poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec
ni mogel aktivno vplivati, so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne
opreme, zamude pri dobavi sadik večletnih
rastlin, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe,
smrt ali dolgotrjna delovna nezmožnost člana
kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM.
11. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis za
posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam upravičenih stroškov in najvišji
priznani delež prispevka v naravi;
– Seznam najvišjih priznanih naložbenih vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe;
– Prijavni obrazec:
– Osnovni podatki o vlagatelju;
– Dokazila.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-7792, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30,
v petek pa od 8. do 14.30. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma,
kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.
mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig)
oziroma oddati na vložišču ARSKTRP, od
naslednjega dneva po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP. Zaprtje javnega razpisa stopi
v veljavo z 0,00. uro naslednjega dne po objavi na spletnih straneh MKGP.

Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, ki je dostopna na
spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu
z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po
vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja za naložbo.
Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev«, za naložbe mladih
prevzemnikov kmetij
enostavne naložbe/zahtevne naložbe
Na ovojnico napišite KMG-MID številko
vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,
priimek in naslov nosilca kmetije.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
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 na tem javnem razpisu. Če je skupna
višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih
sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na
zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali
več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura,
minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so
vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo,
ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše
na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira
žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki
se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge ter
izžrebani listek takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga
je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so
priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in
prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi
neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v treh mesecih od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec seznama popolnih vlog in dobi zapo-

Št.

5 / 23. 1. 2009 /

Stran

83

redno številko. Ne glede na določilo predhodnih dveh odstavkov, poziv k dopolnitvi vloge
zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih
dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev
na seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz
tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega
števila točk, do porabe sredstev na tem javnem razpisu.
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, sicer se zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo
o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je
dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene
vročitve. Pritožbo se vloži pisno.
Če upravičenec odstopi od pravice do
sredstev iz odločbe iz prejšnjega odstavka,
mora o tem pisno obvestiti ARSKTRP v 30
dneh po prejemu te odločbe. Pristojni organ
izda odločbo, s katero ugotovi, da stranka
odstopa od pravice do sredstev. Umik tega
obvestila ni mogoč. Pritožba zoper to odločbo ni dovoljena.
Po izdaji odločbe o pravici do sredstev in
pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz predpisov, javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev, lahko upravičenec
vloži obrazložen zahtevek za spremembo
obveznosti, določenih v odločbi o pravici
do sredstev. Če bi bile tudi s spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila upravičencu dodeljena
pravica do sredstev, ARSKTRP zahtevku za
spremembo upravičenca ugodi. ARSKTRP
izda odločbo s katero določi, da se spremeni obveznost. V primeru, da ARSKTRP
ugotovi, da ni dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica
do sredstev, z odločbo zavrne zahtevek za
spremembo obveznosti upravičenca. Zoper
odločbo ARSKTRP iz tega odstavka pritožba ni dovoljena.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski
račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od
izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
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Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP
INFO točka: ARSKTRP
od ponedeljka do četrtka: 8h–15.30h; petek: 8h–14.30 h
Kontaktna oseba

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01 580 77 92
F: 01 478 92 06

aktrp@gov.si

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: 9h–11h
Odgovorna in
kontaktna oseba

Nada Grešak

KGZS, Zavod Ljubljana,
Celovška cesta 135

T: 03 563 43 80

nada.gresak@lj.kgz.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Tatjana Grilc

KGZS, Zavod Kranj,
Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 33

tatjana.grilc@kr.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj,
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Simona Hauptman

KGZS, Zavod Maribor,
Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12

simona.hauptman@guest.
arnes.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14,
8000 Novo mesto

T: 07 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 02 824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

T: 05 335 12 12

michaela.vidic@kvz-ng.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

T: 05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 331-30/2007/14
Ob-1310/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08) (v nadaljevanju: uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februarja 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L
št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne

22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji,
(UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3; v
nadaljevanju: Uredba 1974/2006/ES) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP
2007–2013), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, za naložbe na področju
sadjarstva, vinogradništva in
hmeljarstva, za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013,
za naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva in hmeljarstva.
– Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe na področju
sadjarstva, vinogradništva in hmeljarstva, za
leto 2009 znaša 8.000.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:

9200 PRP 2007–2013-EU, v višini
6.000.000 EUR,
9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 2.000.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Vse naložbe po tem razpisu morajo biti
zaključene najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
II. Vlagatelji
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na
ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo
predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Za
vlagatelje vlagajo vloge nosilci kmetijskih
gospodarstev.
III. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi13, ter naložbam, namenjenim izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kot eno13

Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stavne naložbe se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
v okviru iste vloge ne presega 50.000 EUR
upravičenih stroškov (brez DDV). Kot zahtevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb v
okviru iste vloge presega 50.000 EUR upravičenih stroškov (brez DDV).
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v ureditev drevesnic sadnega
drevja, trsnic in matičnjakov sadnih rastlin;
– naložbe v adaptacijo objektov in pripadajočo opremo za skladiščenje in pripravo
svežega sadja in grozdja za trg;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za obiranje, sušenje, skladiščenje in pripravo hmelja za trg;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za neposredno prodajo svežega sadja in
grozdja na kmetijah;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo na
kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene lastni primarni kmetijski pridelavi oziroma storitvam s kmetijsko
mehanizacijo;
– nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v
izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup
namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo;
– naložbe v obnovljive vire energije za
potrebe kmetijskega gospodarstva;
– naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače
določeno. Vlagatelj lahko pridobi pomoč za
naložbe v okviru tega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev. Kolikor je vlagatelj kmetija, morajo biti v registru kmetijskih gospodarstev poleg nosilca
kmetije vpisani tudi drugi člani kmetije, ki
delajo na kmetiji.
3. Naložba mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, ki je vezana na gospodarsko vitalnost
kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa.
– Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih posebnih ciljev ukrepa:

– uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge
gospodarsko vitalna.
– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega
dela to je na 1 polnovredno delovno moč
(v nadaljevanju: PDM) oziroma na 1 stalno
zaposleno osebo, ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
na zaposlenega, ki je v letu 2008 znašala
6.855,66 EUR. Vrednost proizvodnje se bo
lahko prikazalo na dva načina, in sicer z
dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev,
ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne
vodijo takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb (VII. 1.1.2. Podatki o naložbi, Poglavje IV. Utemeljitev naložbe), oziroma iz
poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb (Poglavje IV. Utemeljitev naložbe).
– Vlagatelj mora k vlogi predložiti tudi
vizijo kmetijskega gospodarstva, ki mora biti
pripravljena v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.
– V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in
sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj
za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že
ob predložitvi vloge vsaj 1 stalno zaposleno
osebo za polni delovni čas (velja za pravne osebe in s.p.). V primeru s.p., se kot 1
stalno zaposlena oseba šteje tudi nosilec
dejavnosti s.p.
– Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali druga oblika fizične osebe,
mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati
obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih,
gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v
višini 1 polne delovne moči, od tega vsaj
0,5 PDM iz naslova opravljanja kmetijskih
dejavnosti. Šteje se, da kmetija dosega 0,5
PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost
prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja
vsaj 3.427,83 EUR. To mora biti razvidno
iz prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb.
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj
z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede
na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih, in
sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1
PDM); najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec (0,5 PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM); dijak ali študent (0,3 PDM);
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druge osebe na kmetijskem gospodarstvu
(1 PDM). Pri izračunu občasno najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja
1.800 delovnih ur letno. Za drugo osebo
na kmetijskem gospodarstvu, ki uveljavlja
1 PDM se prizna oseba v aktivni življenjski
dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti.
4. Naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo.
– Seznam minimalnih standardov Skupnosti za posamezno vrsto navedenih naložb iz poglavja III. tega javnega razpisa, je
objavljen na spletnih straneh: www.mkgp.
gov.si in www.arsktrp.gov.si.
5. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne
dediščine in varstvu okolja.
6. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
za kmetijske namene ter nakup pripadajoče
opreme za kmetijsko proizvodnjo), ki niso
v njegovi lasti, potem morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje
najmanj 10 let po zaključku naložbe.
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.
– Določila prejšnjih dveh alinei ne veljajo
v primerih, ko je vlagatelj kmetija in so lastniki oziroma solastniki nepremičnin družinski
člani, ki delajo na kmetiji in so skupaj z nosilcem kmetije člani iste kmetije.
7. Upravičenec je moral v tekočem letu
v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na
ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o
kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo), po
predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov
kmetijske politike. V primeru, ko je vlagatelj
mladi kmet, ki je prejel podporo v skladu
z določili Uredbe, iz poglavja IV. Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij, in je prevzel
kmetijo v času izven predpisanega roka iz
prejšnjega stavka, se ta pogoj nanaša na
prejšnjega nosilca kmetije.
8. V primeru, da v tekočem letu še ni bilo
možno na ARSKTRP posredovati izpolnjenih osnovnih obrazcev o kmetijskem gospodarstvu (zbirne vloge) iz prejšnje točke, se
šteje oddana zbirna vloga iz predhodnega
leta.
9. Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi.
10. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
11. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
12. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti
že izvedenih del in stroškov ter popis del in
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stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
13. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del
naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz tabele št. 3/3 “Finančna konstrukcija celotne
naložbe na kmetijskem gospodarstvu” iz Prijavnega obrazca.
14. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov
nakupa, izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
15. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v
stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Če je vlagatelj kmetija, mora imeti nosilec kmetije poravnane vse obveznosti do
države.
16. Vlagatelj mora biti registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero
uveljavlja podporo (velja za pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike).
17. Upravičenec mora izvesti naložbo v
celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma poslovnim načrtom. V primeru delne odobritve
vloge mora upravičenec zagotoviti lastna
sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem
obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti
v celoti.
18. Pogoji za nosilca kmetije:
– Vlagatelj mora biti nosilec kmetije.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetije. Če
je kmetija vključena v sistem DDV, mora
biti nosilec kmetije davčni zavezanec in vsi
računi se morajo glasiti na ime nosilca kmetije.
IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb
a) Nakup nove kmetijske mehanizacije in
strojne opreme
1. V primerih, ko je obstoječa kmetijska
mehanizacija in strojna oprema na kmetijskem gospodarstvu starejša od:
– 10 let za traktorje in ostale pogonske
ter transportne stroje,
– 8 let za traktorske priključke in ostalo
opremo, kot tudi opremo namenjeno za prevoz kmetijskih proizvodov,
mora biti nova mehanizacija in strojna
oprema za najmanj 25% zmogljivejša od
obstoječe.
2. Pri nakupu kmetijske mehanizacije in
strojne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti po seznamu kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je navedena
v razpisni dokumentaciji.
3. Nakup pogonskih strojev, ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji v Prilogi
št. VI/3: Seznam kmetijske mehanizacije in
opreme in najvišjih priznanih vrednosti na
enoto, ni predmet podpore po tem javnem
razpisu.
4. Kolikor vlagatelj uveljavlja podporo
za nakup specialne kmetijske mehanizacije
in strojne opreme na področju sadjarstva,
vinogradništva in hmeljarstva (ne velja za
pogonske stroje iz predhodne točke), ki je ni
na predloženem seznamu v Prilogi št. VI/3,
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mora pridobiti primerljive ponudbe najmanj
treh različnih proizvajalcev, ki jih mora priložiti ob predložitvi zahtevka za izplačilo.
5. Kolikor za določeno kmetijsko mehanizacijo iz prejšnje točke ni mogoče pridobiti
primerljivih ponudb najmanj treh različnih
proizvajalcev, mora vlagatelj predložiti vsaj
tri primerljive ponudbe različnih prodajalcev
za isti stroj.
b) Nakup kmetijskih zemljišč
1. Nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe.
2. Upravičenec mora pridobiti potrdilo neodvisnega kvalificiranega cenilca, da
nabavna cena ne presega tržne vrednosti
kmetijskih zemljišč.
3. Kmetijsko zemljišče, ki je predmet nakupa, mora biti sadovnjak oziroma oljčnik,
oziroma se mora neposredno nanašati na
prvo postavitev ali prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov, ki je predmet podpore po
tem javnem razpisu.
c) Naložbe v namakanje
1. Vlagatelj mora razpolagati s pravnomočnim dovoljenjem za rabo vode na namakalnem območju, ki se nanaša na namakalni sistem. Kolikor se naložba nanaša na
nakup namakalne opreme, ki je namenjena
za rabo na velikem namakalnem sistemu,
potem mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim dovoljenjem za rabo vode najkasneje do zaključka naložbe.
2. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme, mora nova oprema za namakanje
zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo
vode na enoto površine oziroma na vrsto
kulture. Kolikor naložba v novo opremo za
namakanje terja tudi spremembo obstoječega namakalnega sistema, se ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s predloženim
projektantskim predračunom.
3. K vlogi je potrebno priložiti skico namakalnega sistema na orto foto posnetku
GERKa, s šrafirano površino zemljišča na
kateri bo potekala naložba v namakalne
sisteme.
d) Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, ki leži na
območju kmetijskega gospodarstva in se
neposredno nanaša na trajne nasade.
2. Predmet podpore so naslednje vrste
naložb:
– Izgradnja ali obnova cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero
se trajni nasad (sadovnjak, oljčnik, vinograd
in hmeljišče) povezujejo na javno infrastrukturo. V takem primeru mora upravičenec pridobiti soglasje upravljalca javne ceste.
– Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture, skladno s predpisom, ki ureja vrste
objektov glede na zahtevnost, ki se nanašajo na trajne nasade, ki so predmet podpore
po tem javnem razpisu (sadovnjaki, oljčniki,
vinogradi in hmeljišča).
3. Ne glede na določilo iz točke d) 1.
tega poglavja pa se kot upravičeni strošek
prizna tudi ureditev cestne ali vodovodne
infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem
gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno rabo tega kmetijskega gospodarstva in služi dostopu do trajnega nasada
(sadovnjaka, oljčnika, vinograda in hmeljišča), vendar pa pod naslednjimi pogoji:

– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča in
– služnostna raba se mora vpisati v zemljiško knjigo, najkasneje ob zaključku naložbe.
4. Javne poti in ostala javna infrastruktura
niso predmet podpore po tem ukrepu.
5. Kadar gre za naložbe v objekte iz točke d) 2. tega poglavja, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (enostavni
objekti) oziroma gre za nezahtevne objekte,
se vlagatelju lahko prizna prispevek v naravi
v višini do 50% celotne priznane vrednosti
naložbe v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih članov kmetijskega
gospodarstva oziroma zagotavljanju lastnega
materiala, vendar samo v primeru, če je opravljen nadzor nad opravljenim delom. Nadzor
nad opravljenim delom lahko izvede kmetijski
svetovalec specialist za sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in oljkarstvo, gradbeni
projektant ali cenilec gradbene stroke.
e) Naložbe, namenjene uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v uporabo obnovljivih virov energije na
kmetijskih gospodarstvih za potrebe kmetijskega gospodarstva, od tega se mora vsaj
70% rabe energije nanašati neposredno na
primarno kmetijsko pridelavo, kot upravičeni
stroški, pa se priznajo le stroški v tem sorazmernem deležu.
2. Razmejitev stroškov za potrebe primarne kmetijske pridelave in za potrebe druge
nekmetijske dejavnosti morajo biti razvidna
iz tehnične dokumentacije te naložbe.
3. Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi
naložbe uveljavljati višje priznane stroške iz
naslova uporabe obnovljivih virov energije
oziroma energetske varčnosti, mora priložiti
analizo energetske učinkovitosti nameravane
naložbe, izdelano s strani pooblaščenega inženirja IZS (Inženirska zbornica Slovenije).
f) Naložbe v neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah
1. Do naložb v novogradnjo ali obnovo
objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo namenjenih za neposredno
prodajo so upravičene le kmetije, ki prodajajo
kmetijske proizvode iz lastne primarne pridelave neposredno na eni izmed lokacij kmetije,
kar mora biti razvidno iz vloge oziroma iz
poslovnega načrta.
2. Vlagatelj mora k vlogi predložiti izjavo
o neposredni prodaji na kmetiji, po vzorcu
iz razpisne dokumentacije k temu javnemu
razpisu.
g) Prispevki v naravi
1. Pri izvedbi naložbe se kot upravičen
strošek prizna tudi prispevke v naravi upravičenca, in sicer nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje opreme ali surovin ali neplačanega prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. Prispevki v naravi v obliki zagotavljanja
lastnih materialov vlagatelja (sadike večletnih
rastlin in les) se priznata pod naslednjimi
pogoji:
– Vlagatelju se lastni les prizna kot upravičen strošek, če ima za posekani les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije
o odobritvi poseka izbranih dreves.
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– Vlagatelju se lastne sadike večletnih sadnih rastlin priznajo kot upravičen strošek, če
je registriran za vzgojo sadik večletnih sadnih
rastlin (sadike sadnega drevja in jagodičja ter
trsne sadike), in sicer v višini tržne cene, ki
velja za tovrsten sadilni material.
3. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede na
to, pa se eni osebi ne prizna več kot 1.800 ur
lastnega dela v obdobju 12ih mesecev.
4. Kadar gre za kmetije, se strošek opravljenega dela prizna kot neplačano prostovoljno delo nosilca kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec kmetije ob zahtevku za izplačilo
priloži izjavo, da so bila dela izvedena v skladu
s predloženim predračunom. Poleg tega obseg prispevka v naravi vlagatelja ali drugih
članov kmetije ne sme presegati obsega dela,
izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je zanje
vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v poslovnem
načrtu. Prispevek v naravi se prizna tudi stalno
zaposlenim osebam na kmetijah, ki so zaposlene za polni delovni čas, in sicer za čas trajanja naložbe vendar ne manj kot 12 mesecev,
kar mora biti razvidno iz pogodbe o zaposlitvi.
V takih primerih mora vlagatelj ob zahtevku za
plačilo priložiti interni obračun delovnih nalog,
iz katerega mora biti razvidno, da so bila dela
stalno zaposlenih oseb na kmetijah izvedena
v skladu s predloženim predračunom in ustrezno prilogo iz javnega razpisa.
5. Kadar gre za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, se prispevek v obliki lastnega dela prizna samo stalno zaposlenim osebam, ki so pri vlagatelju
zaposlene za polni delovni čas, in sicer za
čas trajanja naložbe vendar ne manj kot 12
mesecev. V takih primerih mora vlagatelj ob
zadnjem zahtevku za plačilo priložiti interni
obračun delovnih nalog, iz katerega mora biti
razvidno, da so bila dela izvedena v skladu s
predloženim predračunom in ustrezno prilogo iz javnega razpisa.
6. Prispevki v naravi ne smejo presegati
50% vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe, kjer se bo priznal prispevek v naravi.
Ne glede na to, pa prispevek v naravi ne sme
presegati z računi dokazljive vrednosti vseh
upravičenih stroškov.
7. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu.
IV/3. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na sektorje primarne kmetijske
pridelave
a) Področje sadjarstva in vinogradništva
1. Naložbe v postavitev jagodišč niso
predmet podpore po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelj mora upoštevati vse predpise
s področja fito sanitarnega varstva kmetijskih
rastlin.
3. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov se
priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča
(zemeljska dela), priprava poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, mrež proti toči, zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitnih
mrež proti ptičem, stroški oskrbe (gnojenje in
varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.
4. Kadar gre za naložbe v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranje nasadov jablan, ra-

zen intenzivnih nasadov jablan, ki so narejeni
na terasah, se mora hkrati z naložbo izvesti
tudi nakup in postavitev mreže proti toči na
najmanj 90% neto površine nasada, ki je
predmet naložbe.
5. Kolikor gre za naložbo v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov, za naložbo v nakup in postavitev mrež
proti toči, zaščite proti pokanju in ožigu plodov,
ki se ne izvaja v okviru celotnega GERKa trajnega nasada, mora biti ob zaključku naložbe v
okviru registra kmetijskih gospodarstev zavedena opomba, na kateri del GERKa trajnega
nasada se ta nalažbo nanaša.
6. Za ekstenzivni travniški sadovnjak se
šteje vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007–2013.
7. Kot prestrukturiranje sadovnjakov in
oljčnikov se razume zamenjavo obstoječih
sort s tržno bolj primernimi sortami ali pa
sprememba tehnologije pridelave.
8. Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem
izboru Kmetijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programma (KOP) iz
PRP 2007–2013, kadar gre za ekstenzivne
travniške sadovnjake.
9. Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih obstoječih sadovnjakov in oljčnikov, se
podpira prestrukturiranje samo tistih nasadov, ki so starejši od navedenih vrednosti:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (brez jagod): 15 let,
– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let.
10. Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenzivnih travniških sadovnjakov se podpira
prestrukturiranje samo tistih nasadov ki so
starejši od navedenih vrednosti:
– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let.
11. Pogoj iz prejšnjih dveh točk tega poglavja ne velja v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih sadovnjakov in oljčnikov
posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po drugih
predpisih.
12. Ob zaključku naložbe morata biti sadovnjak oziroma oljčnik, vključno s podatki
o nasadu, v skladu s predpisom, ki ureja
register kmetijskih gospodarstev, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, v evidenco
GERK.
13. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in oljčnikov, pri postavitvi zaščite proti
pokanju in ožigu plodov ter zaščitnih mrež
proti ptičem, pri postavitvi mrež proti toči,
ter pri postavitvi namakalne opreme v obliki
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede
kmetijski svetovalec specialist za sadjarstvo,
oljkarstvo oziroma vinogradništvo.
b) Področje hmeljarstva
1. Vlagatelj mora upoštevati vse predpise
s področja fito sanitarnega varstva kmetijskih
rastlin.
2. Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi namakalne opreme v obliki lastnega dela
nosilca kmetije in drugih polnoletnih članov
kmetije se prizna samo v primeru, če nad-
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zor nad opravljenim delom izvede kmetijski
svetovalec specialist za hmeljarstvo oziroma
strokovni sodelavec specialist zaposlen na
Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
IV/4. Obveznosti upravičencev
1. Kmetijsko gospodarstvo po naložbi ne
sme zmanjševati skupnega načrtovanega
obsega kmetijskih zemljišč v uporabi nadaljnjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev iz
tega ukrepa.
2. Prejemnik sredstev sredstev mora za
naložbo, za katero je prejel podporo voditi
predpisano dokumentacijo, ki je določena v
razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
3. Prejemnik sredstev ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da
bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila
dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim načrtom.
4. Upravičenec mora najkasneje v roku
30 dni od izdaje odločbe o pravici do sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu
za primarno kmetijsko pridelavo po evropski
metodologiji Farm Accountancy Data Network (v nadaljevanju: FADN) in zagotoviti
obdelavo teh podatkov, skladno z navodili,
ki so objavljene na spletnih straneh MKGP.
Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji
in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5
obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev
iz naslova tega ukrepa. Če se na kmetijskem
gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja gospodarjenje na podlagi
knjigovodstva po dejanskih odhodkih, spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po
metodologiji FADN ni potrebno.
5. Naložbena dejavnost, za katero prejemnik po tem razpisu prejme sredstva, se mora
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb ali odtujiti
naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v
nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. V
nasprotnem primeru je dolžan vrniti prejeta
sredstva z zamudnimi obrestmi, od dneva
izplačila do dneva vračila.
6. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja,
zmanjšanja obsega ali premestitve proizvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na prejeto podporo.
7. Kadar prejemnik sredstev dodeljena
sredstva uporablja v nasprotju z namenom,
za katerega so bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz predpisov in odločbe o pravici do
sredstev ali je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih prijav,
ARSKTRP izda odločbo s katero zahteva
vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.
8. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov prvega odstavka 49. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, v nadaljnjem besedilu: Zkme-1) naslednjih pet let od
dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici
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do sredstev. Če prejemnik sredstev ne izpolni
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v
roku in v roku ne vloži zahtevka za izplačilo
sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v roku
osem dni od dneva vročitve odločbe za vračilo sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
9. Če upravičenec/prejemnik sredstev v
primeru višje sile ali izrednih okoliščin po
predpisih Skupnosti o razvoju podeželja o
tem obvesti ARSKTRP in predloži ustrezne
dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko
je upravičenec/prejemnik sredstev to zmožen
storiti, se določbe 8. točke tega poglavja ne
uporabljajo.
10. Po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja se priznavajo naslednji primeri višje
sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
– kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
11. Če upravičenec/prejemnik sredstev v
primeru višje sile ali izrednih okoliščin iz 10.
točke tega poglavja, zamudi obveznosti iz
odločbe o pravici do sredstev glede rokov in
predloži ustrezne dokaze v 10. delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec/prejemnik sredstev to zmožen storiti, mu ARSKTRP lahko
podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev.
12. Prejemnik sredstev mora vse naložbe,
za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov
za Program razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani:
www.mkgp.gov.si.
13. Prejemnik sredstev je dolžan omogočiti
dostop do predmeta podpore in do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.
14. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od prejema sredstev.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. Predmet podpore javnega razpisa
vključujejo:
– stroške nakupa, novogradnje ali obnove
nepremičnin, to je gospodarskih poslopij in
drugih zgradb ter objektov, namenjenih za
kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne
opreme ter stroške novogradnje ali obnove
cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter
nakup pripadajoče opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški dobave
gotovih elementov (nakup in transport), prevoz in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na mestu samem (stroški materiala, transporta in opravljenih del);
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– pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne
opreme namenjene primarni kmetijski pridelavi oziroma opravljanju storitev s kmetijsko
mehanizacijo ter skladiščenju kmetijskih proizvodov in opreme (viličar in druga manipulativna oprema), nakup računalniške programske opreme ter stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški
transporta, montaže opreme in neposredni
stroški izobraževanja);
– nakup kmetijskih zemljišč v višini do
10% vrednosti celotne naložbe, vključno s
pravnimi honorarji in stroški vpisa zemljišča
v zemljiško knjigo;
– stroške prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov;
– stroške ureditev drevesnic sadnega
drevja, trsnic in matičnjakov sadnih rastlin;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– nakup namakalne opreme;
– stroške ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih gospodarstvih;
– prispevek v naravi;
– nakup računalniške programske in strojne opreme za vodenje kmetijskega gospodarstva;
– splošne stroške za izvedbo projekta, ki
so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v deležu upravičenih stroškov za naložbe
iz naslova tega ukrepa, določenem v razpisni
dokumentaciji, ki pa ne presegajo 15% vseh
upravičenih izdatkov načrtovanih naložb iz
naslova tega javnega razpisa.
2. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki nastanejo v obdobju od 1. 1. 2007
do 5. 9. 2011. V primeru, da je naložba že
začeta v predhodnem obdobju, se priznajo
stroški, nastali od 1. 1. 2007 dalje. V primeru,
ko je za posamezno naložbo bilo izvedeno
plačilo v dveh ali več obrokih, se kot upravičen strošek štejejo samo plačani obroki z dokazilom o plačilih, po 1. 1. 2007. Upravičeni
splošni stroški so lahko nastali tudi med 1. 1.
2002 in 1. 1. 2007.
3. Kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se nanašajo na
isto alineo v seznamu naložb iz poglavja III.
Predmet podpore javnega razpisa.
4. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
5. Vse naložbe vlagatelja v okviru iste
vloge morajo biti končane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. V okviru tega
javnega razpisa, lahko vlagatelj za izplačilo
vloži največ dva zahtevka pri enostavnih naložbah in največ štiri zahtevke za zahtevne
naložbe.
Kolikor vlagatelj namerava pri zahtevnih
naložbah uveljavljati tri oziroma štiri zahtevke
za izplačilo, mora ob predložitvi vloge predložiti bančno garancijo v višini vračila vsaj dveh
od planiranih treh oziroma vsaj treh od planiranih štirih zahtevkov za izplačilo. Začetek
veljavnosti bančne garancije mora biti pred
datumom vlaganja prvega zahtevka za izplačilo sredstev in mora veljati do predvidenega
zadnjega izplačila sredstev.
6. Kadar vlagatelj vlaga dva ali več zahtevkov, mora posamezni zahtevek zajemati
posamezen predmet podpore v celoti in mora
predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo
glede zaključka tega dela naložbe.

7. Določilo iz predhodne točke ne velja
pri naložbah v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov sadovnjakov in
oljčnikov ter pri naložbah v nakup in postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, oljčnikih
in vinogradih. Vlagatelji lahko za navedene
naložbe predložijo več zahtevkov za izplačilo,
kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
– vsak zahtevek mora vključevati vse zaključene naložbe v prvo postavitev trajnih
nasadov sadovnjakov in oljčnikov ter pri naložbah v nakup in postavitev mrež proti toči
v sadovnjakih, oljčnikih in vinogradih v okviru
iste lege,
– ob predložitvi zadnjega zahtevka za
izplačilo pa morajo biti prestrukturirani vsi
nasadi oziroma mora biti postavljena mreža
proti toči na celotni planirani površini v okviru
istega GERKa.
8. Kot dokončanje naložbe se štejejo:
– uporabno dovoljenje oziroma vključitev
naložbe v uporabo,
– vpis nasadov sadovnjakov oziroma olčnikov v ustrezne registre,
– vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo,
– vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne in transportne opreme v proizvodni
proces.
9. Podpore se ne dodelijo za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije
– nakup obiralnih strojev.
10. Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb:
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– nakup živali,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih
dejavnosti,
– nakup rabljene opreme in rabljene kmetijske mehanizacije,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe za
preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
Kot preproste nadomestne naložbe se
štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele
z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem,
brez povečanja proizvodne zmogljivosti za
najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Kot temeljno spreminjanje vključene
narave proizvodnje ali tehnologije se šteje
tudi zamenjava azbestne kritine z okolju bolj
prijazno kritino. Za nadomestno naložbo se
ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let
starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna
prenova kmetijskega poslopja. Prenova se
šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti nove stavbe.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
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Merila

Št.
Najvišje možno
število točk

I. Ekonomski vidik naložbe

15

– Velikost kmetijskega gospodarstva glede na zagotavljanje delovnih
mest

5

– Prihodek iz podprte kmetijske dejavnosti

5

– Povečanje obsega pridelave oziroma storitev iz podprte kmetijske
dejavnosti

5

II. Družbeno socialni vidik naložbe

7

– Izobrazba vlagatelja

3

– Starost vlagatelja

4

III. Regionalni vidik naložbe

8

– Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij,
glede na indeks razvojne ogroženosti

5

– Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej
navedenih območjih

3

IV. Tehnološki vidik naložbe

25

– Kakovost proizvodov in varnost živil

5

– Prilagajanje podnebnim spremembam

20

V. Naravovarstveni vidik naložbe

5

– Okoljska sprejemljivost projekta in kmetijskega gospodarstva

5

Skupaj

60

V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziroma ustrezno utemeljeno z dokazili, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve
projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo
samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju
prejele 18 točk ali več, od tega vsaj 8 točk iz
naslova ekonomskega vidika naložbe.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča: od 40% do 50% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 50%
do 60% zagotovi upravičenec.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša 40%
priznane vrednosti naložbe.
3. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe kmetijskih gospodarstev, razen naložb v nakup kmetijske mehanizacije, ki se nahajajo na območjih iz točk
(i), (ii) in (iii) odstavka (a) 36. člena Uredbe
1698/2005/ES, delež sofinanciranja znaša
do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
4. Najvišja stopnja pomoči pri nakupu
kmetijske mehanizacije znaša 30% priznane
vrednosti naložbe.
5. Najmanjši znesek dodeljene podpore
je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je 1.000.000 EUR na vlogo.
Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013 pridobi največ
2.000.000 EUR podpore.
6. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti za posamezno
vrsto naložbe se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.

7. Kadar gre za nakup opreme v objektih, kmetijske mehanizacije in druge strojne
opreme, mora biti nabavljena oprema nova.
Šteje se, da je navedena oprema nova, če
je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar
mora biti razvidno iz ustreznih listin (garancijski list, servisna knjiga ipd.), ki sodijo k
tej opremi.
8. Pri izvedbi naložb v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in
oljčnikov, pri postavitvi zaščite proti pokanju in ožigu plodov, mrež proti toči, ter pri
postavitvi namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja, mora biti popis izvedenih del
za navedene naložbe potrjen tudi s strani
kmetijskega svetovalca specialista za sadjarstvo, oljkarstvo in vinogradništvo.
9. V primerih, ko za posamezne vrste
naložb niso opredeljene najvišje priznane
vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti
vsaj tri primerljive ponudbe različnih proizvajalcev oziroma izvajalcev del, ki jih mora
priložiti zahtevku za izplačilo.
10. Kolikor je bilo pred oziroma po izdaji odločbe o pravici do sredstev naknadno
ugotovljeno, da je vlagatelj oziroma upravičenec kršil standarde iz 4. točke podpoglavja IV/1 Splošni pogoji za dodelitev sredstev
vendar o tem ni bil seznanjen, se šteje, da
izpolnjuje pogoj iz 4. točke podpoglavja IV/1
Splošni pogoji za dodelitev sredstev, če je
odpravil kršitev v roku, ki mu ga je določila
ARSKTRP. Kolikor je bilo ugotovljeno, da je
vlagatelj oziroma upravičenec ponovno kršil
isto zahtevo istega standarda v obdobju od
vložitve vloge na javni razpis do izteka petih
let po zaključku naložbe, mora vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj za zamudnimi
obrestmi.
11. Sredstva se izplačajo na podlagi
zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu in začasno oziroma končno gradbeno
situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s
strani pooblaščenega nadzornega organa in
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upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu,
podpisano s strani upravičenca. ARSKTRP
pri obravnavi zahtevkov za plačilo upošteva
tudi določila 31. člena Uredbe 1975/06/ES.
12. Za izplačila v tekočem letu morajo
upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev
poslati na ARSKTRP, od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi
v odločbi o pravici do sredstev. Če ARSKTRP upravičencu izda odločbo o pravici do
sredstev z datumom vlaganja zahtevka po
5. 10., se izplačila izvedejo v naslednjem
koledarskem letu.
13. V primeru, da upravičenec zahtevka
ne posreduje v roku navedenem v odločbi,
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
razlogov, zahtevek ponovno vloži v rokih, ki
veljajo za naslednje tekoče leto, če je pred
iztekom prvotno določenega roka pridobil
soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlogi
se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na
katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec
ni mogel aktivno vplivati so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne
opreme, zamude pri dobavi sadik večletnih
rastlin, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe, smrt ali dolgotrajna delovna nezmožnost
člana kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM.
14. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
za naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva in hmeljarstva, za leto 2009 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam upravičenih stroškov in najvišji
priznani delež prispevka v naravi;
– Seznam najvišjih priznanih naložbenih
vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe;
– Prijavni obrazec:
– Osnovni podatki o vlagatelju;
– Dokazila.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-7792, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30,
v petek pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer
bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih
straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.
gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni
žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP,
od naslednjega dneva po objavi javnega
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razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi
na spletnih straneh MKGP. Zaprtje javnega
razpisa stopi v veljavo z 0,00. uro naslednjega dne po objavi na spletnih straneh
MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, ki je dostopna
na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v
skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte
oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za naložbo.
Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«, za leto
2009/enostavne naložbe/zahtevne naložbe
sadjarstvo / vinogradništvo / hmeljarstvo
Na ovojnico napišite KMG-MID številko
vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,
priimek in naslov nosilca kmetije.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
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 na tem javnem razpisu. Če je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru,
da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se
odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno

številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O
žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki
iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v treh mesecih od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k
dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum
in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec seznama popolnih vlog in dobi
zaporedno številko. Ne glede na določilo
predhodnih dveh odstavkov, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata,
številk uradnih dokumentov ali evidenc ne
vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali
popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril iz tega javnega razpisa. Odobri se le
tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev
na tem javnem razpisu.
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,
sicer se zavrne. Sredstva se upravičencu
odobrijo z odločbo o pravici do sredstev.
Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper
odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v

15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožbo
se vloži pisno.
Če upravičenec odstopi od pravice do
sredstev iz odločbe iz prejšnjega odstavka, mora o tem pisno obvestiti ARSKTRP
v 30 dneh po prejemu te odločbe. Pristojni
organ izda odločbo, s katero ugotovi, da
stranka odstopa od pravice do sredstev.
Umik tega obvestila ni mogoč. Pritožba zoper to odločbo ni dovoljena.
Po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev
obveznosti iz predpisov, javnega razpisa
in odločbe o pravici do sredstev, lahko
upravičenec vloži obrazložen zahtevek za
spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če bi bile tudi
s spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
ARSKTRP zahtevku za spremembo upravičenca ugodi. ARSKTRP izda odločbo s
katero določi, da se spremeni obveznost.
V primeru, da ARSKTRP ugotovi, da ni
dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, z
odločbo zavrne zahtevek za spremembo
obveznosti upravičenca. Zoper odločbo
ARSKTRP iz tega odstavka pritožba ni
dovoljena.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva
izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in
nadzoru iz 114. člena uredbe. Nakazilo na
transakcijski račun upravičenca pomeni, da
je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper
to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa
je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega
programa s strani upravičenca, šteje kot
odstop od izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja
dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju
samem lahko izvaja tudi Organ upravljanja.
Organ upravljanja je MKGP.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih
javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni
strani MKGP.

Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP
INFO točka: ARSKTRP
od ponedeljka do četrtka: 8h–15.30h; petek: 8h–14.30 h
Kontaktna oseba

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01 580 77 92
F: 01 478 92 06

aktrp@gov.si

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: 9h–11h
Odgovorna
in kontaktna oseba

Nada Grešak

KGZS, Zavod Ljubljana,
Celovška cesta 135

T: 03 563 43 80

nada.gresak@lj.kgz.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Tatjana Grilc

KGZS, Zavod Kranj,
Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 33

tatjana.grilc@kr.kgzs.si
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INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: 9h–11h
Odgovorna
in kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj,
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska
Sobota, Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Simona Hauptman

KGZS, Zavod Maribor,
Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12

simona.hauptman@guest.arnes.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14,
8000 Novo mesto

T: 07 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

T: 02 824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

T: 05 335 12 12

michaela.vidic@kvz-ng.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

T: 05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 430-12/2009-1
Ob-1296/09
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – Zdru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07)
in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Uradni list RSMP, št. 3/94), Protokola sedmega zasedanja
skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Ljudsko republiko Kitajsko (3. julij 2007,
Peking, Ljudska republika Kitajska), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Ljudsko
republiko Kitajsko v letih 2009–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovensko-kitajskih znanstvenoraziskovalnih projektov v letih 2009–2011 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede,
– tehniške vede,

– medicinske vede,
– biotehniške vede,
– druge multidisciplinarne in interdisciplinarne raziskave.
Kitajska stran ne financira projektov s
področja družboslovja in humanistike in se
vloge z omenjenih znanstvenih področij ne
obravnavajo.
3. Državi partnerici: v okviru tega razpisa sodelujeta Vlada Republike Slovenije in
Vlada republike Kitajske.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
5. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Kitajsko, povečati
mobilnost slovenskih raziskovalcev in povečati število gostovanj vrhunskih kitajskih
raziskovalcev v Sloveniji.
6. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o

raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta in 8. in 9. člen
Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS,
št. 39/06, 106/06 in 39/07).
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
kitajski nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Ljudske republike
Kitajske (The Ministry of Science and Technology of PR China, Department of International Co-operation, 15 b Fuxing Rd., Beijing
1000862, PR China)).
Kitajski
javni
razpis
bo
objavljen
na
naslovu:
http://www.most.
cn/tztg/200812/t20081224_66352.htm.
7. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-CN-01-A/2009) in B
(ARRS-MS-CN-01-B/2009).
Obrazca A in B prijavitelj pošlje tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-kitajska09-11@arrs.si.
Prijavitelj mora podati pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave, ki jo
priloži prijavi.
8. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov, programov
oziroma tehnoloških projektov po veljavni
metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– vključenost mladih raziskovalcev;
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– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– izvedljivost projekta.
Predlog evalviranih vlog s strani obeh
držav obravnava pristojni vladni mednarodni
organ, ki je v tem primeru slovensko-kitajska
vladna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki ima vsa pooblastila, da
izbere skupne projekte, trajanje projektov,
višino in način sofinanciranja.
Sklep o sofinanciranju izbranih projektov (odobritev števila izmenjav in/ali odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni
odbor agencije na podlagi izbora projektov
že omenjene slovensko-kitajske vladne komisije, na katero je agencija vezana.
9. Okvirna višina sredstev razpisa je
125.000 EUR.
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2009–
2011 znaša okvirno 125.000 EUR.
Končni dogovor o številu in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupne vladne slovensko-kitajske komisije za
znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki
bo predvidoma potekalo v mesecu juniju
2009 v Sloveniji.
Sofinanciranje v letih 2009–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Kitajskem,
do naslova partnerske institucije;
– stroške bivanja za kitajske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana, Maribor) ali izjemoma v primeru
zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno,
za kratke obiske do 14 dni in dnevnice do
višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 in Uradni
list RS, št. 76/08, v nadaljevanju: uredba);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice do višine določene v uredbi za
kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji,
za dolge obiske do 30 dni. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v
Sloveniji povrne znesek v višini največ do
1.252 EUR mesečno.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije kitajskim raziskovalcem ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
10. Predvideni rok začetka izvajanja
predmeta razpisa je 1. julij 2009.
11. Predvideni čas izvajanja predmeta
razpisa je od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2011.
12. Način predložitve prijave
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko
Kitajsko v letih 2009–2011«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja v vložišče Javne agencije za
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raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. V vsaki
poslani ovojnici je lahko samo ena prijava.
Prijavna obrazca A in B mora prijavitelj
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-kitajska09-11@arrs.si.
13. Rok za predložitev prijav
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije najkasneje do vključno
15. aprila 2009 do 12. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno
15. aprila 2009 do 12. ure (poštni žig).
Prijavna obrazca A in B (v slovenskem in angleškem jeziku) morata po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-kitajska09-11@arrs.si,
do vključno 15. aprila 2009 do 12. ure.
14. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
15. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po osmem zasedanju vladne
slovensko-kitajske komisije za znanstveno in
tehnološko sodelovanje, ki bo potekalo predvidoma v mesecu juniju 2009 v Sloveniji.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v
enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska
cesta 30, Ljubljana.
Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa: Marjetica Primožič, tel. 01/400-59-70,
e-pošta: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-11/2009-1
Ob-1297/09
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – Zdru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07)
in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije v
obliki Protokola četrtega zasedanja skupnega slovensko-ameriškega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (27. 4.
2005, Washington, ZDA), Zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS-MP, št. 29/99), Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Združenimi
državami Amerike (v nadaljevanju: ZDA)
v letih 2009–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovensko-ameriških znanstvenoraziskovalnih projektov v letih 2009–2012 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede,
– tehniške vede,
– medicinske vede,
– biotehniške vede,
– družboslovne vede,
– humanistične vede,
– poudarek je na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah s področja okolja (vključno z znanostmi o morju), zdravja,
biotehnologije s področja hrane, materialov
(vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij.
Prednost bodo imeli slovenski nosilci,
ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje
2008–2010.
3. Trajanje razpisa: izbrani projekti bodo
sofinancirani tri leta.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
5. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in povečati
število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji.
6. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta in 8. in 9. člen
Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS,
št. 39/06, 106/06 in 39/07).
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Ameriška
stran ne bo objavila javnega razpisa, zato
ameriške sodelujoče na projektu prijavi
samo slovenska organizacija na slovenskih
obrazcih.
7. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-ZDA-01-A/2009) in B
(ARRS-MS-ZDA-01-B/2009).
Obrazca A in B prijavitelj pošlje tudi
po elektronski pošti na naslov: razpisZDA09-12@arrs.si.
Prijavitelj mora podati pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave, ki jo
priloži prijavi.
8. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
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Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov, programov
oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– izvedljivost projekta.
Predlog evalviranih vlog obravnava imenovani organ, ki ima vsa pooblastila, da
izbere skupne projekte, trajanje projektov,
višino in način sofinanciranja.
Sklep o sofinanciranju izbranih projektov
(odobritev števila izmenjav in/ali odobritev
pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor
agencije.
9. Okvirna višina sredstev razpisa je
260.000 EUR.
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2009–
2012 znaša okvirno 260.000 EUR.
Sofinanciranje v letih 2009–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA, do naslova partnerske institucije;
– stroške bivanja za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana, Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, za
kratke obiske do 10 dni in dnevnice do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 in Uradni list
RS, št. 76/08, v nadaljevanju: uredba);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice do višine določene v uredbi za
ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji,
za dolge obiske do 30 dni. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v
Sloveniji povrne znesek v višini največ do
1.252 EUR mesečno.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameriškim raziskovalcem ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
Agencija bo redno spremljala realizacijo projekta. Agencija lahko v primeru nerealizacije
projekta prekine sofinanciranje.
10. Predvideni rok začetka izvajanja
predmeta razpisa je 1. julij 2009.
11. Predvideni čas izvajanja predmeta
razpisa je od 1. 7. 2009 do 31. 6. 2012.
12. Način predložitve prijave
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in ZDA v letih 2009–

2012«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah in z naslovom prijavitelja v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana. V vsaki poslani ovojnici je
lahko samo ena prijava.
Prijavna obrazca A in B mora prijavitelj
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-ZDA09-12@arrs.si.
13. Rok za predložitev prijav
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije najkasneje do vključno
15. maja 2009 do 12. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno
15. maja 2009 do 12. ure (poštni žig).
Prijavna obrazca A in B morata po elektronski pošti prispeti na naslov: razpisZDA09-12@arrs.si, do vključno 15. maja
2009 do 12. ure.
14. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
15. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca meseca junija 2009. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni
strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi),
zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v
agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana.
Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa: Marjetica Primožič, tel. 01/400-59-70,
e-pošta: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-1168/09
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) Občina
Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih in
invalidskih programov in letovanja
otrok (občanov) v letu 2009
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
neprofitnih organizacij, zavodov ter društev,
ki imajo sedež na območju Občine Vipava
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za
občane Občine Vipava.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2009
zagotovljenih:
– 11.200,00 EUR za humanitarne in invalidske programe,
– 5.000,00 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15.
leta starosti).
Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
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so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene
na značilnostih invalidov po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva,
ki na območju Občine Vipava oziroma za njene občane izvajajo razpisane programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 13.30),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma da izvajajo program
tudi za občane Občine Vipava,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2008,
– program dela in finančni načrt za leto
2009,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov – kadar to
zahteva varstvo osebnih podatkov),
– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava.
Rok za predložitev prijav je 20 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»Javni razpis za humanitarne in invalidske
programe in letovanje otrok« na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
izteku razpisa.
Občina Vipava
Št. 330-0001/2009
Ob-1181/09
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 123/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l.
RS, št. 57/07) ter na podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o
skladnosti sheme državne pomoči »Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica«, št. priglasitve: K-BE017-5883008-2007
z dne 14. 6. 2007 ter na podlagi mnenja
Ministrstva za finance o shemi »de minimis«
pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica«
št. priglasitve: M002-5883008-2007, z dne
19. 6. 2007 Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Sevnica za leto 2009
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2009, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
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III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2009, za subvencioniranje obrestne mere
pa v načrtu razvojnih programov še naprej v letu 2010, 2011, 2012. Okvirna višina sredstev
151.545 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(posodabljanje kmetij 56.042 EUR, urejanje pašnikov in izvedba
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 25.000 EUR, delno kritje
obrestne mere 12.000 EUR (višina razpisa za tri leta)) (8. člen
pravilnika)
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (11. člen pravilnika)
3. Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju (12. člen
pravilnika)
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (10. člen pravilnika)
Pomoči de minimis
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (14. člen)
Druge vrste pomoči
6. Podpora za delovanje strokovnih društev (18. člen)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko
prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu
Občine Sevnica za leto 2009.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
5. MSP ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz
tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
7. Če je upravičenec – majhno ali sred
nje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za oprav
ljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči
za: plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec),
raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov
zavarovanj, investicij v prostore v zasebno
rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe
izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih sredstev (državnih
ali EU).
10. Vloge bodo obravnavane tudi na
podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so
navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa.

Višina sredstev
93.042 EUR

2.000 EUR
30.000 EUR
10.000 EUR
10.000 EUR
6.503 EUR

11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja tudi za pomoči
de minimis, ki se ne morejo dodeliti za
iste upravičene stroške kot druge državne
pomoči.
12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški
se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet
podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika)
Okvirna višina razpisanih sredstev
je 93.042 EUR (proračunska postavka
11401) po naslednjih sklopih:
– posodabljanje kmetij 56.042 EUR,
– urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 25.000
EUR,
– delno kritje obrestne mere 12.000
EUR (višina razpisa za tri leta).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora imeti stalno prebivališče
na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca MSPja oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana
kmečkega gospodinjstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede
na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in
veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena
izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do
zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– v primeru gradnje morajo biti dela
izvedena v skladu z veljavnimi predpisi
o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma MSP mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v
uporabi za namen za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem
in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet, je delež
javnega financiranja višji za 10%, s tem,
da mora upravičenec imeti status mladega
kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5. let
od prvega lastniškega prevzema ter naložbe morajo imeti opredeljene v svojem
poslovnem načrtu,
– do 5% pogodbene obrestne mere (v
primeru kritja obrestne mere) za vrednost
kredita do 40% vrednosti celotne naložbe
oziroma do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči
400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih OMD v treh letih, ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Upravičenci so:
– mala in srednje velika podjetja (MSP)
oziroma kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Sevnica;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z
izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
Občine Sevnica.
Dodatni pogoji:
– Skupna vrednost vseh prijavljenih
investicij oziroma kredita na upravičenca
mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ
34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih
predračunov. Investicija oziroma kredit je
lahko tudi višji od 34.000 EUR, pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Doba subvencioniranja pogodbene
obrestne mere za odobreno posojilo je do
tri leta. Kredit mora biti najet najmanj za
tri leta. Subvencija za obrestno mero na
vlagatelja bo znašala največ do 3.000,00
EUR v treh letih. Občina bo sofinancirala
stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva
namenjena. Kreditna pogodba, računi, dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč morajo biti z datumom po
prejemu sklepa.
– Kreditne pogodbe ter račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 30. 8. 2009 komisija
ne bo upoštevala.
– Pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se pomoči
ne dodelijo za iste upravičene stroške v primeru posodabljanje kmetij, urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih ter subvencioniranja pogodbene obrestne mere.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
Predmet podpore so naslednji sklopi
naložb za:
1.1. Posodabljanje kmetij:
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za grad
njo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih

objektov (seniki, silosi, razen gnojnih jam
in gnojišč …),
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne mehanizacije za rastlinsko
pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki,
zgrabljalniki, okopalniki …),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta, ter študije izved
ljivosti,
– kritje obrestne mere za kredite za zgoraj navedene upravičene stroške.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
2) v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
3) v primeru kritja obrestne mere še
amortizacijski načrt in posojilno pogodbo
izdano s strani posojilodajalca,
4) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni
podjetnik posameznik ali pravna oseba),
mora predložiti dokazilo, da je registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore,
5) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
6) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od
50.000 EUR,
7) v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah.
8) predračun(i) oziroma ponudbe za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa lahko že račun
o izdelavi. Vsi ti dokumenti se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva
ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma
na ime MSPja. (*).
1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in material),
Upravičeni stroški so:
a) stroški urejanja pašnikov:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino.
b) stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč:
– stroški za manjša zemeljska dela, ki
ne pomenijo večjega posega v prostor,
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– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
2) v primeru, da je upravičenec majhno
ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore,
3) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od
50.000 EUR,
5) v primeru, da je upravičenec malo
ali srednje podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v
težavah,
6) izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
7) v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba,
8) predračun(i) oziroma ponudbe, ki se
glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
oziroma na ime MSPja.
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev je
2.000 EUR (proračunska postavka 11413).
Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
Nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumentacijo iz katere je razvidno,
da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč),
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
do 100% dejansko nastalih stroškov
pravnih in upravnih postopkov vključno s
stroški pregleda.
Upravičenci so:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in
imajo kmetijske površine na območju Občine Sevnica.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
2) kopijo katastrskega načrta,
3) posestni list,
4) notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
5) račune oziroma predračune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla od
1. 1. 2009 dalje,
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6) v primeru, da priloži predračune za
stroške nastale pri izvedbi pravnega posla
potem predloži račune in notarsko overjeno
pogodbo o menjavi zemljišč pri zahtevku
za izplačilo.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore
Okvirna višina razpisanih sredstev je
30.000 EUR (proračunska postavka 11409)
in je razdeljena na tri spodaj navedene
sklope.
Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je:
– 9.000 EUR za tehnično pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane (4.000 EUR se
nameni za kritje stroškov izobraževanja
in usposabljanja predavateljev (poljubne
teme) ter 5.000 EUR za ostale stroške v
okviru tehnične pomoči;
– 17.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve
na področju tehnične pomoči v kmetijstvu
za kmetovalce iz občine in imajo sedež
obratovalnice oziroma podjetja (ustrezno
registrirane organizacije) in poslovne prostore na območju Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost opravljati na območju
Občine Sevnica za naslednje teme:
– izobraževanje in svetovanje za odpravo somatskih celic na kmetijah oziroma
pri kravah v mlečni proizvodnji in s tem dvig
kvalitete in količine mleka,
– izobraževanje in svetovanje rejcem
za odpravo reprodukcijskih motenj pri kravah,
– izobraževanje in svetovanje rejcem
v primeru vhlevitve pitanih govedi,
– izobraževanje in svetovanje rejcem
v primeru prisotnosti glivičnih bolezni,
– 4.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno
registrirane strokovne organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične
pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine in imajo sedež izpostave na območju
Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica za
naslednje teme:
– informiranje in izobraževanje ter
usposabljanje nosilcev kmetijskih gospodarstev na katerih redijo živali, s področja
zakonodaje v povezavi s sistemom kontrole
v prehranski verigi,
– vključevanje v sheme kakovosti za
vino.
Splošni pogoji upravičenosti:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma
participacije kmetov, če se izvajalec za to
odloči idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupi-
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ne ali organizacije se omeji na stroške za
zagotavljanje storitve.
Pomoč se ne odobri za:
– že zaključene aktivnosti,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, razen za avtobusne prevoze
– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na
kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli
za kritje: stroškov organiziranja programov
usposabljanja.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje strani se štejejo honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje).
(3) Na področju organizacije forumov
za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje
na njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih
prostorov,
(4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski
poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani.
(5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Upravičenci:
– ustrezno registrirane organizacije,
ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz
občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije in območja Slovenije.
K vlogi mora upravičenec priložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev oziroma
predračun (i) oziroma ponudbe, ki se glasijo na naziv izvajalca,

2) dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
3) društva priložijo spisek članov,
4) v primeru, da je upravičenec malo
ali srednje podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v
težavah.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000
EUR (proračunska postavka 11404).
Predmet ukrepa: namen ukrepa je, da
se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje živali v primeru
bolezni.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v
tekočem koledarskem letu kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
na nacionalnem nivoju za posamezno leto
za:
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Pomoč se ne odobri za:
– tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
Bruto intenzivnost pomoči:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem
Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50%
upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
Upravičenci so:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske
proizvodnje so mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo
za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto
(za leto 2009: Uradni list RS, št. 126/08),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zadnjo zbirno vlogo za neposredna
plačila Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja.
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2009
s priloženim računom.
Pomoči de minimis
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah:
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– okvirna višina razpisanih sredstev je
10.000 EUR (proračunska postavka 11411),
in sicer 6.000 EUR za investicije (stroški v
zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup
nove opreme) in 4.000 EUR za promocijo
izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
stroški publikacij, katalogov, spletišč, sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja
za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija.
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij,
usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les,
zelišča, med, čebelji izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija
proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt.
Cilji ukrepa so:
– izboljšanje dohodkovnega položaja
kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile
dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– v primeru gradnje morajo biti dela
izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o
graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne
dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– računi, oziroma dokazila o plačilu
stroškov za katere se uveljavlja pomoč z
datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009
dalje.
Upravičeni stroški so:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
– sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna
poklicna kvalifikacija.
Bruto intenzivnost pomoči znaša:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov,

– do 100% sofinanciranja usposabljanja
in izobraževanja za pridobitev certifikata –
nacionalna poklicna kvalifikacija.
– Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij (stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakupa nove opreme) na
upravičenca mora znašati najmanj 2.000
EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno
iz priloženih računov oziroma predračunov.
Za ostale upravičene stroške ne velja spodnji in zgornji limit.
Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev ter ima sedež in kmetijske
površine na območju Občine Sevnica,
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče
na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
K vlogi mora upravičenec priložiti še
naslednjo dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja finančno konstrukcijo
investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
2) fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana,
3) mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR
je potrebno predložiti poslovni načrt,
4) v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo.
5) pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo
objekta),
6) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
7) v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz ajpesa, da podjetje ni v težavah,
8) predračune, račune in dokazila o plačilu predračunov oziroma računov, ki se
glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva
in so z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2009 (zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o
plačilu mora biti dostavljen na občino do
30. 8. 2009).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
6. Podpora za delovanje strokovnih
društev: okvirna višina razpisanih sredstev je 6.503 EUR (proračunska postavka
11407).
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Predmet: društva predstavljajo temelj
za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati
in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto
življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom
gozdarstvom in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja.
Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju,
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Društva so registrirana za delovanje
na območju občine ali delujejo na območju
občine in imajo sedež društva na območju
Občine Sevnica.
– Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov (tudi stroški občnega
zbora).
Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti.
Bruto intenzivnost pomoči: višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci so:
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) Plan dela za leto 2009.
2) Od 1. 11. 2008 do 30. 10. 2009 napišite oceno materialnih stroškov, stroškov
ustrezne infrastrukture za delovanje (najem
prostorov), oceno stroškov dela pisarne
ter organov (tu lahko vključite tudi stroške
občnega zbora). Na podlagi zahtevka, ki
mu bodo priloženi dejanski računi pa boste uveljavljali subvencijo. Na podlagi teh
podatkov in spodaj navedenih meril bomo
ovrednotili, koliko sredstev pripada na posamezno društvo.
3) Seznam članov društva iz območja
Občine Sevnica (ime in priimek ter naslov).
4) Dokazila za uveljavljanje subvencije
(kopije računov in potrdil o plačanih računih,
ki se glasijo na naziv društva oziroma njegovega združenja z datumom opravljene storitve od 1. 11. 2008 do 30. 10. 2009) – podati
naknadno skupaj z zahtevkom.
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila
in kriteriji:
a) Variabilni del: 4.503 EUR se razdeli
glede na število članov, ki imajo plačano
članarino:
Število članov društva
do 50 aktivnih članov

5 točk

od 51–100 aktivnih članov

10 točk

nad 100 aktivnih članov

15 točk

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na prispele vloge upravičencev.
Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zahtevka in priloženih računov.
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza predmetu
ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Razpis je odprt:
– do 5. marca 2009 za ukrepe Naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Pomoč za zaokrožitev zemljišč,
Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Podpora za
delovanje strokovnih društev,
– do 15. oktobra 2009 za ukrep Pomoč
za plačilo zavarovalnih premij.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 5. marca 2009 za ukrepe
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Pomoč za zaokrožitev
zemljišč, Zagotavljanje tehnične podpore
kmetijskemu sektorju, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Podpora za delovanje strokovnih društev ter do
15. oktobra 2009 za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij na naslov: Občina
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s
priporočeno pošto najpozneje do zadnjega
dne odprtja razpisa (datum poštnega žiga
na zadnji dan odprtja razpisa).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo (posodabljanje ali urejanje ali obrestna mera)«,
»Ne odpiraj javni razpis – Zaokrožitev
zemljišč«,
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora (društva ali pravne osebe)«,
»Ne odpiraj javni razpis – Dopolnilna
dejavnost«,
»Ne odpiraj javni razpis – Društva«,
»Ne odpiraj javni razpis – Zavarovalne
premije«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan Občine Sevnica, po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bili navedeni v javnem razpisu.
Upravičencem sredstev Občina Sevnica
izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa se
opredeli še namen ter opravičljive stroške za
katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z
aktivnostjo za katera so sredstva namenjena
in sicer za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore. Potem se jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči
se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene
oziroma zavržene in ne bodo obravnavane
v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60
dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi
kandidati na razpis bodo sklenjene pogod-
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be, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski računa na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Pogodba mora biti dostavljena na Občino Sevnica v roku 8 dni od prejema poziva
nanjo, drugače se šteje, da je vlagatelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Zahtevek z
računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen
na Občino Sevnica najkasneje do 30. 8. 2009
za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev
zemljišč in naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah ter do 30. 10. 2009, za
zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu
sektorju ter podpora za delovanje strokovnih
društev in do 30. 11. 2009, za pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe v
kmetijska gospodarstva in zagotavljanje
tehnične podpore, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom
pred izdajo sklepa odobritve za ta dva ukrepa, kot račune za ta dva ukrepa ter vse
ostale ukrepe po datumu zaprtja razpisa,
komisija ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009, za ukrep delno kritje
pogodbene obrestne mere pa še v naslednjih treh letih in sicer v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za
dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2009.
VIII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Sevnica spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna
služba, pristojna za področje kmetijstva,
na terenu pa namensko porabo sredstev
komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Sevnica za programsko
obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost
podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti
Kuzmički, tel. 07/81-61-233, e-mail: vlasta.
kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni
dan v času od 8. do 14. ure.
Občina Sevnica
Št. 320-01-0005/2009-317
Ob-1224/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec za programsko

obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Žalec
za leto 2009 Občinska uprava Občine Žalec objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec v letu 2009
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2009 v Občini Žalec po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(ukrep 2)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 4)
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep
5)
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu (ukrep 7)
6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8)
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
imajo sedež na območju Občine Žalec in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 5. točke poglavja V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za
opravljanje storitev na področju kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
(3) za ukrep iz 6. točke poglavja V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan. Predlog komisije poda Odbor za kmetijstvo in
gozdarstvo.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Žalec za programsko
obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
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Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
159.500 EUR (PP 11011).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– naložbe v posodobitev sušilnic za
hmelj, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti
do 10% vrednosti celotne naložbe, če je
nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije;
– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na
območjih z omejenimi dejavniki.
B) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za
rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji)
na kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, če taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov,
skladno z vso veljavno zakonodajo na tem
področju.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena

v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega
od navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev,
jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
(GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211)
ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pri-
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dobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup
kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v
petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča
za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz
člena 22 Uredbe 1698/2006),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 €, najvišji znesek pa 20.000 € na
kmetijsko gospodarstvo na leto s tem, da
se upoštevajo naslednji pogoji:
– pri vlogi v višini 1.000 do 5.000 EUR
sofinancirano do 50% investicije;
– pri vlogi v višini 5.001 do 10.000 EUR
sofinancirano do 45% investicije;
– pri vlogi v višini 10.001 do 15.000
EUR sofinancirano do 40% investicije;
– pri vlogi v višini nad 15.001 EUR sofinancirano do 35% investicije.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih
virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč,
privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in
izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa materiala, opreme v
posodobitve sušilnic;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih
nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov
(priprava zemljišča in postavitev opore in
ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči, menjava drogov, sider
in žičnih vrvi);
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– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev
pašnikov in obor (oprema za ograditev in
pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
– ukrep 2
Okvirna višina razpisanih sredstev:
11.400 EUR (PP 11014).
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju;
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
– za naložbe namenjene ohranjanju
značilnosti neproizvodne dediščine, ki se
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– obnova objekta mora potekati v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračuni;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
je objekt kulturna dediščina,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– za naložbe v neproizvodne objekte do
100% dejanskih stroškov;
– za naložbe v proizvodna sredstva na
kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziro-
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ma 75% na OMD, ki ne povzroči povečanja
proizvodne zmogljivosti kmetije;
– dodatna pomoč se lahko odobri v
višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za
ohranitev značilnosti kulturne dediščine
na stavbah;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (stroški za pripravo
dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in
statični načrt), projekt gradnje ali obnove,
popis del, konservatorski program …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 8.600 EUR (PP 11001).
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto
2009.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni,

– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 €, največji pa 2.500 € na upravičenca na leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo
pogina zaradi bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
ukrep 5
Okvirna višina razpisanih sredstev:
10.500 EUR (PP 11005).
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav
kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s
tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
– predmet podpore je sofinanciranje
stroškov, nastalih z zaokrožitvijo in komasacijo zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo, znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU.
Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov;
– največji znesek pomoči znaša 1.000 €
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 21.000 EUR (PP 11040).
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v
primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore;
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev.
Občina Žalec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
K vlogi mora upravičenec priložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
društva do 1.000 €/ program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
organizacije do 2.000 €/program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za
kritje stroškov organiziranja in materialnih
stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v

zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 8
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 41.300 EUR (PP 11011).
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač,
lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih
rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči,
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz
lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in
dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
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– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne
dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s
popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga
opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– račun oziroma predračun za investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto
dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji
dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– finančno konstrukcijo investicije s
planom izvedbe oziroma dokončanja le-te.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 45%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme pre-
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segati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 1.000 €, največji pa 20.000 € na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec v
letu 2009«,
– obvezne priloge ki vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Oddelek za
negospodarske in gospodarske dejavnosti
(Tilka Potočnik), od dneva objave javnega
razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni obrazci
so objavljeni na spletni strani http://www.
zalec.si/razpis/, možno ga bo dobiti tudi po
elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žalec,
na predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije, dokazila o plačilu),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve
nepopolno predložene vloge je 15 dni od
dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah od začetka razpisa do 24. aprila 2009, oziroma do porabe sredstev na
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posameznih postavkah, najkasneje pa do
15. septembra 2009.
Vloge za ukrep 3. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premije morajo biti oddane
v zaprtih kuvertah od začetka razpisa do
1. julija 2009, oziroma do porabe sredstev
na postavki, najkasneje pa do 15. decembra 2009.
Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
strokovna komisija opravila po zaključku
razpisa in ni javno.
X. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na
sedežu Občine Žalec, Oddelku za negospodarske in gospodarske dejavnosti ali
po tel. 713-64-36 – kontaktna oseba Tilka
Potočnik.
Občina Žalec
Ob-1169/09
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o., na podlagi
Statuta in Pravil o oddaji naročil, objavlja
razpis
za izbiro izvajalca za »dograditev
dvigala k večstanovanjski stavbi« na
Celjski 18, Šmarje pri Jelšah
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel.
+386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32,
kontaktni osebi: Andrej Kos, e-pošta:
andrej.kos@ns-piz.si in Romana Celarec,
e-pošta: romana.celarec@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del: Celjska 18, Šmarje
pri Jelšah.
3. Dela, ki jih je treba izvesti
Naročnik je večinski lastnik večstanovanjskega objekta na Celjski 18, Šmarje
pri Jelšah in namerava izvesti dograditev
dvigala z izvedbo novega vhoda.
Podrobne specifikacije del so navedene
v Tehničnem popisu del, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Trajanje izvajanja del: 4 mesece.
4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI.
nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 14.
uro. Na zahtevo zainteresiranih ponudnikov se lahko razpisna dokumentacija pošlje
tudi po pošti. Vse stroške v zvezi s pripravo
in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
18. 2. 2009 do 14. ure.
6. Rok za prejem ponudb: 23. 2. 2009
do 9. ure.
7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 23. 2.
2009 ob 13. uri na sedežu naročnika, Mala
ulica 5, Ljubljana. Odpiranje je javno.
8. Sposobnost za izvedbo naročila
Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje iz razpisne dokumentacije (pogoje po ZJN-2) in naslednje pogoje:
– ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel
gradnjo ali prenovo treh stavb v skupni vrednosti nad 500.000,00 EUR z DDV
dokazilo: obrazec št. 5 (seznam referenc);
– ponudnik zagotavlja garancijski rok za
vsa izvedena dela v trajanju 5 let, za posamezna dela pa v skladu s pogodbo

dokazilo: izjava ponudnika;
– rok za zaključek del je 4 mesece od
uvedbe v delo, ponudnik pa ga je sposoben izpolniti
dokazilo: izjava ter terminski plan.
9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za
veljavnost ponudbe
Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje bančne garancije ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice:
– Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: izbrani ponudnik je dolžan
v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
Garancija mora veljati vsaj še 30 dni po
poteku roka za dokončanje pogodbenih del
oziroma izročitve in prevzema del z možnostjo podaljšanja.
– Garancija za odpravo napak v garancijskem roku: ponudnik bo ob izročitvi
in prevzemu del izročil naročniku bančno
garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini 10% od
končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas
trajanja garancije mora biti še najmanj 5 let
po prevzemu del. Kolikor se garancijski rok
podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak
čas tudi rok trajanja garancije.
10. Plačilni pogoji: plačilo v roku 60 dni
od prejema mesečne situacije oziroma
končnega obračuna.
11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena
za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Ob-1170/09
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o., na podlagi Statuta in Pravil o oddaji naročil, objavlja
razpis
za izbiro izvajalca za »Preureditev
poslovnih prostorov v 8 stanovanj,
dograditev dvigala, izvedba novega
vhoda in zunanje ureditve s
pridobitvijo uporabnega dovoljenja« na
objektu Šolska 10, Slovenj Gradec
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel.
+386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32,
kontaktni osebi: Andrej Kos, e-pošta:
andrej.kos@ns-piz.si in Romana Celarec,
e-pošta: romana.celarec@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del: Šolska 10, Slovenj
Gradec.
3. Dela, ki jih je treba izvesti
Naročnik je lastnik večstanovanjskega
objekta na Šolski 10, Slovenj Gradec in namerava izvesti: preureditev poslovnih prostorov v 8 stanovanj, dograditev dvigala, izvedba novega vhoda in zunanje ureditve.
Podrobne specifikacije del so navedene
v Tehničnem popisu del, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Trajanje izvajanja del: 5 mesecev.
4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI.
nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 14.
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uro. Na zahtevo zainteresiranih ponudnikov se lahko razpisna dokumentacija pošlje
tudi po pošti. Vse stroške v zvezi s pripravo
in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
18. 2. 2009 do 14. ure.
6. Rok za prejem ponudb: 23. 2. 2009
do 9. ure.
7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 23. 2.
2009 ob 12. uri na sedežu naročnika, Mala
ulica 5, Ljubljana. Odpiranje je javno.
8. Sposobnost za izvedbo naročila
Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje iz razpisne dokumentacije (pogoje po ZJN-2) in naslednje
pogoje:
– ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel
gradnjo ali prenovo treh stavb v skupni vrednosti nad 1.500.000,00 EUR z DDV
dokazilo: obrazec št. 5 (seznam referenc);
– ponudnik zagotavlja garancijski rok za
vsa izvedena dela v trajanju 5 let, za posamezna dela pa v skladu s pogodbo
dokazilo: izjava ponudnika;

– rok za zaključek del je 5 mesecev od
uvedbe v delo, ponudnik pa ga je sposoben izpolniti
dokazilo: izjava ter terminski plan.
9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za
veljavnost ponudbe
Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje bančne garancije ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice:
– Garancija za resnost ponudbe: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
20.000,00 EUR skupaj s ponudbo, sicer
šteje ponudba za nepravilno. V primeru,
da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
z naročnikom oziroma ne izpolni drugih
obveznosti potrebnih za sklenitev pogodbe, naročnik unovči garancijo, razen, če so
razlogi za nesklenitev na strani naročnika.
Garancija za resnost ponudbe mora veljati
še najmanj 100 dni šteto od dneva (roka)
za predložitev ponudbe.
– Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: izbrani ponudnik je dolžan
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v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
Garancija mora veljati vsaj še 30 dni po
poteku roka za dokončanje pogodbenih del
oziroma izročitve in prevzema del z možnostjo podaljšanja.
– Garancija za odpravo napak v garancijskem roku: ponudnik bo ob izročitvi
in prevzemu del izročil naročniku bančno
garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer v višini 5% od
končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas
trajanja garancije mora biti še najmanj 5 let
po prevzemu del. Kolikor se garancijski rok
podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak
čas tudi rok trajanja garancije.
10. Plačilni pogoji: plačilo v roku 60 dni
od prejema mesečne situacije oziroma
končnega obračuna.
11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena
za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 431-3/2009
Ob-1258/09
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 18. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 26. 11. 2008 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
– prodaja prostorov bivšega vrtca na
Posavcu 9, Podnart, v izmeri 212,30 m2,
situiranih v pritličju večstanovanjske stavbe, ležeči na parc. št. 280/27, k.o. Ljubno
na Posavcu.
3. Izklicna cena predmetnih nepremičnin
znaša 157.000,00 €.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v 8 dneh od podpisa
prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh
po notarski overitvi aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 10. februarja 2009, ob 10. uri, v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora
biti nakazana do dne 9. 2. 2009, do 11. ure.
Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 013020100007805, sklic: 72210000-3301-1.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.

7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost, stroške
overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško
knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije izda
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba
Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih
dneh od 26. 1. 2009 do 9. 2. 2009, od 10.
do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
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Razpisi delovnih mest
Št. 1100-23/2008/5

Ob-1312/09

Preklic
Preklicujemo objavo javnega natečaja za
položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, ki je bila v Uradnem listu RS,
št. 3 z dne 16. 1. 2009, Ob-1097/09.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1100-23/2008/5
Ob-1313/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3
in št. 65/08) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj
glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit za
inšpektorja;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 in št. 65/08) se kot delovne izkušnje
šteje delovna doba na delovnem mestu, za
katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne
izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki
jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino
v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko
ima kandidat opravljen pravniški državni izpit
oziroma pravosodni izpit.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
za inšpektorja.
6. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno, Tajno (EU) in
Tajno (NATO)« v skladu z Zakonom o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za položaj kandidirajo
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
izpita za inšpektorja, če imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo strokovni izpit za inšpektorja
opravile najkasneje v enem letu od imenovanja.
III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov
na položajih v državni upravi, ki jih je določil
Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003 z
dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10.
2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004),
objavljenimi na spletni strani Ministrstva za
javno upravo – http://www.mju.gov.si/.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno, Tajno (EU) in Tajno (NATO)«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim
na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal v
nazivu inšpektor – višji svetnik na sedežu
organa v Ljubljani, Parmova ulica 33. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti
funkcionalna znanja upravnega vodenja in
upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se
lahko kandidati obrnejo na Teo Juratovec,
tel. 01/78-83-45 in na Renato Pečaver, tel.
01/478-16-71, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 2400-1/2009
Ob-1148/09
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi 35. člena Zakona o zavodih, 268. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in sklepa
sveta zavoda z dne 18. 12. 2008, razpisuje
delovno mesto
generalnega direktorja (m/ž).
Za generalnega direktorja je po 48. členu
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje ter ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri in najmanj osem
let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima kandidat potrebne strokovne, organizacijske in
druge poslovodne sposobnosti za uspešno
opravljanje te funkcije.
Mandat generalnega direktorja traja štiri
leta.
Kandidati naj prijavo skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, z
oznako »Za razpis«. Prijavo je potrebno vložiti v roku osem dni, pri čemer se kot prvi dan
roka šteje naslednji dan po objavi razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Zaželeno je, da kandidati prijavi priložijo
tudi Program vodenja – vizijo razvoja Zavoda
za mandatno obdobje.
Za imenovanje generalnega direktorja je
poleg odločanja na svetu zavoda po zakonu potrebno tudi soglasje Vlade Republike
Slovenije. Kandidati bodo o izbiri na svetu
zavoda obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 110-59/2008
Ob-1149/09
Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda za turizem in šport SPOTUR
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 75/08 in
115/08), Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri Občinskem svetu
Mestne občine Slovenj Gradec razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Javnega zavoda za turizem in šport SPOTUR Slovenj
Gradec.
Za direktorja/direktorico Javnega zavoda
za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec
je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
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– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodilnih in vodstvenih
mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– nižja raven znanja enega tujega evropskega jezika in slovenskega jezika.
Kandidat mora predložiti program dela in
razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju
pogojev.
Poleg splošnih dokazil morajo kandida
ti/-ke k prijavi predloži še naslednje:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki
ni starejše od treh mesecev (potrdilo pristojnega sodišča).
Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prilogami naj kandidati/-ke pošljejo v osmih
dneh od objave razpisa, v zaprtih ovojnicah
s pripisom »Ne odpiraj – za razpis direktorja
SPOTUR Slovenj Gradec« na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni v
osmih dneh po imenovanju pristojnega organa.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Občinskem svetu
Mestne občine Slovenj Gradec
Ob-1150/09
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30,
3252 Rogatec razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo
Uradni list RS, št. 16/07), Zakona o osnovni
šoli (Uradni list RS, št. 81/06) in Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07) prosto
delovno mesto
čistilca (m/ž) s skrajšanim delovnim
časom 20 ur/teden.
Poskusno delo traja 2 meseca, pričetek
dela je 1. 2. 2009.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom o
nekaznovanosti (iz kazenske evidence) pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
VIZ OŠ Rogatec
Št. 12/09
Ob-1151/09
Svet Srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad-Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 36/08)
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje, skladno s 53.
in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in Uradni list RS, št. 36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 25. 6. 2009.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost, pošljite v
8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad-Ljubljana, Ptujska ulica 6, Ljubljana,
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico”.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad-Ljubljana
Št. 2009/311-2/00036-88
Ob-1163/09
Upravni odbor Slovenske odškodninske
družbe, d.d., na podlagi 16. člena Zakona o
Slovenskem odškodninskem skladu in 38. člena Statuta Slovenske odškodninske družbe,
objavlja razpis za
direktorja družbe (m/ž).
Za navedeno delovno mesto se poleg izpolnjevanja z Zakonom o gospodarskih družbah določenih pogojev zahteva še izpolnjevanje dodatnih pogojev:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– ustrezno strokovno znanje in izkušnje s
finančnega področja,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje angleškega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in dosedanje zaposlitve oziroma Izpis o obdobjih zavarovanja v
Republiki Sloveniji, ki ga izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– potrdilo o nekaznovanosti v smislu 255.
člena Zakona o gospodarskih družbah, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– fotokopije dokazil o aktivnem znanju angleškega jezika.
Aktivno znanje angleškega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali
z dokazilom, da se je kandidat šolal v angleškem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v angleškem jeziku ali dokazilom o
opravljenem izpitu iz angleškega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju vseh navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in okvirnim programom
dela za zagotavljanje ciljev poslovanja Slovenske odškodninske družbe, d.d., v roku 15
dni po objavi razpisa na naslov: Slovenska
odškodninska družba, d.d. (ne odpiraj – razpis
za direktorja), p.p. 139, 1001 Ljubljana.
Kandidati lahko pridobijo na spletni strani
Slovenske odškodninske družbe, d.d. (www.
so-druzba.si) ustrezne informacije oziroma
gradivo kot podlago za izdelavo zgoraj navedenega programa.
Kandidati bodo obveščeni o izidu razpisa
oziroma izbiri v roku 8 dni po odločitvi o izdaji
soglasja Vlade Republike Slovenije kot skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d.
Upravni odbor Slovenske
odškodninske družbe, d.d.
Št. 9000-1-2006
Ob-1165/09
Svet Centra za socialno delo Ribnica na
podlagi sklepa 7. seje Sveta Centra za social-

no delo Ribnica z dne 22. 12. 2008, razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ribnica.
Za direktorja/direktorico je po določilih 34.
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 121/91, 45I/94 – odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 – odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.
in 122/07 – odl. US: U-I-11/07-45) in 3. ter
4. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Ribnica, lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
ali
– višja strokovna izobrazba v skladu z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določa
Socialna zbornica Slovenije v soglasju s
Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za
vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od pričetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za
socialno delo Ribnica, Škrabčev trg 17, 1310
Ribnica, z oznako »za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Ribnica
Št. 4/09
Ob-1172/09
Svet Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana na
podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) razpisuje
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
in 36/08).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 23. 5. 2009
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost), dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za
razpis ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani
Ob-1178/09
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v dveh nazivih
Svetovalec v službi za analize in
mednarodno sodelovanje (svetovalec v
SAMS).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit ali magisterij pravnih znanosti,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina ali francoščina) s
poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje
vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in
pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.
II. Naloge Svetovalca v SAMS:
– zbiranje podatkov in pripravljanje zahtevnejših primerjalnopravnih gradiv ter analiz za zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– pripravljanje zahtevnejših gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja
in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih član je Ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov v svetovne jezike,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje
obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali
generalnega sekretarja.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge svetovalca v SAMS se izvajajo v
nazivih svetovalec II v SAMS in svetovalec
I v SAMS.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je

kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti v
tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je v tujini
podeljeni naslov enakovreden slovenskemu
znanstvenemu naslovu magister znanosti),
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali
zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno
opravljenem preizkusu višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta pogoj za zasedbo delovnega mesta,
– dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje
z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom
na pravni terminologiji,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti
starejše od dneva uradne objave tega javnega
natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki
ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj
vložijo v roku 20 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ur. p.
b. in 65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku
javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z
dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6.
2008, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo
v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno
sodišče v natečajnem postopku kandidatov
ne pozove k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni
postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje
natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana,
z navedbo »ne odpiraj javni natečaj – svetovalec v SAMS«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki
ga bo natečajna komisija opravila s kandidati,
ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki
bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in
vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas enega leta s polnim
delovnim časom.
IX. Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na
tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu RS, na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega
sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-1179/09
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti, ki se
izvajata v dveh nazivih
Svetovalec Ustavnega sodišča I in
Svetovalec Ustavnega sodišča II za področje kazenskega prava.
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Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoj za izvajanje nalog na delovnem
mestu svetovalec Ustavnega sodišča I je
tudi dovoljene za dostop do tajnih podatkov
stopnje zaupno, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju
v naziv.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij
pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij
pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi
z oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi
stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega
sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, v
zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom,
ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi
stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega
sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
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katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I
se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti v
tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je v tujini
podeljeni naslov enakovreden slovenskemu
znanstvenemu naslovu magister znanosti),
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali
zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno
opravljenem preizkusu znanja svetovnega
jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj
vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu RS. Ustavno sodišče
izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 – ur. p. b. in 65/08) v
skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11.
2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008, ki je
objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v
natečajnem postopku kandidatov ne pozove
k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz
uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek
uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec US I« oziroma »ne odpiraj javni
natečaj – svetovalec US II«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku,
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu RS, na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega
sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 6/09
Ob-1182/09
Svet zavoda Srednje trgovske šole Maribor, Mladinska ulica 14, 2000 Maribor, na
podlagi 48. in 58. člena Zakona o financiranju
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. RS,
št. 16/07 in 36/08), razpisuje prosto delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Za ravnatelja/ravnateljico zavoda je lahko
imenovan, kdor
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo),
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 64/01),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program
vodenja zavoda.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz
kazenske evidence, pošljejo v zaprti ovojnici
v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa
z oznako »za razpis ravnatelja« na naslov:
Srednja trgovska šola Maribor, Mladinska ulica 14, 2000 Maribor.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda
Srednje trgovske šole Maribor
Št. 110-1/2009
Ob-1327/09
Na podlagi 32/I., 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski
park Strunjan (Ur. l. RS, št. 76/08 in 100/08)
ter 29. in 30. člena Statuta Javnega zavoda
Krajinski park Strunjan, Ministrstvo za okolje
in prostor objavlja javni razpis za zasedbo
delovnega mesta
direktorja Javnega zavoda Krajinski
park Strunjan.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo;

– ima najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodstvenih delih;
– pozna področje dela zavoda ter področje ohranjanja narave;
– je sposoben organizirati in voditi delo
v kolektivu;
– ima višjo raven znanja angleškega jezika in italijanskega jezika kot jezika narodne
skupnosti;
– da je vizija delovanja in razvoja parka
za obdobje petih let, ki jo priloži kandidaturi,
ocenjena kot ustrezna.
Prijava mora vsebovati:
1. Življenjepis.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
znanja tujih jezikov in zahtevane izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj. Po 13. točki
6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 63/07, 65/08 in 69/08) se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira. Zahtevane delovne
izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru,
da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z
magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit.
4. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
5. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje
in prostor pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence.
6. Zamisel delovanja in razvoja parka za
obdobje petih let.
Direktorja javnega zavoda bo imenovala
Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe
je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Pacug 10,
6300 Piran.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave razpisa na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, z oznako »za javni natečaj – razpis
direktorja KP Strunjan«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po objavi razpisa.
Oseba pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je dr. Katarina
Groznik Zeiler, tel. 01/309-45-54 ali 45-50.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Druge objave
Št. 47803-47/2006/31
Ob-1166/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sprejetega
posamičnega programa prodaje stvarnega
premoženja z dne 7. 1. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnine, in sicer
zemljišča s stanovanjsko stavbo parc.
št. 601/3, stanovanjska stavba v izmeri
757 m², k.o. Razdrto, po metodi javne
ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 601/3, stanovanjska stavba v izmeri
757 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Postojni pri vl. št. 228 k.o. Razdrto, v lasti Republike Slovenije in upravljanju
Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine parc. št. 601/3 k.o. Razdrto.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnine parc. št. 601/3 k.o. Razdrto je
65.000,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
65.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo

ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– nepremičnina je v potrdilu o namenski
rabi zemljišča Občine Postojna z dne 9. 7.
2008 opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– nepremičnina leži v območju predkupne pravice Občine Postojna, zato bo v
postopku javnega zbiranja ponudb najprej
ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej ponujeno v odkup Občini
Postojna. Če Občina Postojna na predmetni
nepremičnini ne bo uveljavljala predkupne
pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim
ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnine vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba
je Eva Suhadolc, tel. 01/306-81-91. Ogled
nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer
na lokaciji nepremičnine, po predhodnem
dogovoru z Evo Suhadolc.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 9. 2.
2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 –
vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 9. 2. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom

»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 47803-47/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele
po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 2. 2009, ob 12. uri,
na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba
320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Republika Slovenija,
zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 466-41/2004/29
Ob-1167/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 6. 1. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnin, in sicer zemljišč
s parc. št. 461, neplodno v izmeri
192 m², in 462, njiva v izmeri 216 m², obe
k.o. Tezno, po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: nepremičnini parc.
št. 461, neplodno v izmeri 192 m2, in 462,
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njiva v izmeri 216 m2, vpisanih v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru pri vl.
št. 79, k.o. Tezno, v lasti Republike Slovenije
in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin parc. št. 461 in 462, obe k.o. Tezno.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnin parc. št. 461 in 462, obe k.o.
Tezno, je 49.000,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
49.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– nepremičnini sta naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– nepremičnini sta v potrdilu o namenski rabi zemljišča Mestne občine Maribor
z dne 10. 10. 2008 opredeljeni kot stavbni
zemljišči,
– nepremičnini ležita v območju predkupne pravice Mestne občine Maribor, zato bo
v postopku javnega zbiranja ponudb najprej
ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej ponujeno v odkup Mestni
občini Maribor. Če Mestna občina Maribor
na predmetnih nepremičninah ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek za
sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval
z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
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– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnine vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba
je Eva Suhadolc, tel. 01/306-81-91. Ogled
nepremičnin, ki sta predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer
na lokaciji nepremičnine, po predhodnem
dogovoru z Evo Suhadolc.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 9. 2.
2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 –
vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 9. 2. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 466-41/2004 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele
po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 2. 2009, ob 12.15,
na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba
320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine

v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Republika Slovenija,
zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 161200-09-0005
Ob-1173/09
Davčna uprava Republike Slovenije,
Generalni davčni urad na podlagi 8. člena
Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list
RS, št. 1/07 – UPB2) in 4. člena Pravilnika
o načinu poveritve opravljanja nalog davčne
izvršbe zunanjim izvajalcem (Uradni list RS,
št. 119/07) objavlja
poziv
izvršiteljem k prijavi za uvrstitev na
seznam izvršiteljev, ki opravljajo naloge
davčne izvršbe
I. Predmet poziva: predmet poziva je
oblikovanje seznama izvršiteljev, katerim
lahko Davčna uprava Republike Slovenije
poveri opravljanje nalog davčne izvršbe.
II. Pogoji
Na seznam izvršiteljev, katerim lahko
Davčna uprava Republike Slovenije poveri
opravljanje nalog davčne izvršbe, se uvrsti
izvršitelj, ki se prijavi na poziv in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– je s pravnomočno in veljavno odločbo
ministra za pravosodje imenovan za izvršitelja,
– kot izvršitelj ni bil razrešen,
– ima:
– višjo izobrazbo in najmanj dve leti
delovnih izkušenj ali
– visoko izobrazbo in najmanj eno leto
delovnih izkušenj ali
– srednješolsko izobrazbo in najmanj
tri leta delovnih izkušenj,
– ima opravljen poseben strokovni izpit
za davčnega izterjevalca.
III. Način prijave, dokazila, ki jih je potrebno predložiti, in postopek izbire
Zainteresirani izvršitelji se prijavijo na
obrazcu »Prijavni obrazec za uvrstitev na
seznam izvršiteljev, ki opravljajo naloge
davčne izvršbe«, ki je objavljen na spletni
strani Davčne uprave Republike Slovenije:
www.durs.gov.si.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata da:
a) je s pravnomočno in veljavno odločbo
ministra za pravosodje imenovan za izvršitelja z navedbo številke odločbe in datuma
njene izdaje,
b) kot izvršitelj ni bil razrešen,
c) da ima:
– višjo izobrazbo z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter
navedbo institucije, ki je potrdilo izdala, ter
najmanj dve leti delovnih izkušenj ali
– visoko izobrazbo z navedbo datuma
izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter
navedbo institucije, ki je potrdilo izdala, ter
najmanj eno leto delovnih izkušenj ali
– srednješolsko izobrazbo z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala, ter najmanj tri leta delovnih izkušenj,
d) je opravil poseben strokovni izpit za
davčnega izterjevalca z navedbo datuma
izdaje potrdila o opravljenem izpitu,
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2. izjavo, da lahko Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad za
namen tega razpisnega postopka pridobi
podatke pod točkami a), b), c) in d) 1. točke
iz uradnih evidenc.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:
Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, Šmartinska 55, Ljubljana,
s pripisom »Poziv za izvršitelje«.
Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, bo v 30 dneh od dneva
prejema prijave, o izboru s sklepom obvestil
izvršitelja.
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-1298/09
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno z 18. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, ZN-UPB3; Ur. l. RS,
št. 2/07 in 45/08) določa in objavlja datum
nastopa poslovanja notarja.
2. 2. 2009, prične s poslovanjem notarka
Judita Stropnik Mravljak v Velenju, Prešernova cesta 8.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 21/09
Ob-1175/09
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 29. členom
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v
nadaljevanju ZSPDPO), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba) in Odlokom o dodelitvi stavbne
pravice na zemljiščih v lasti Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola, št. 17/07; v
nadaljevanju: odlok), objavlja
ponovni javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne
pravice v Občini Izola po metodi
zbiranja ponudb
1. Ime in sedež lastnika zemljišča: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice
Z javnim razpisom se ponudnike vabi k
oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na zemljiščih v Občini Izola. Stavbna
pravica je pravica, na podlagi katere lahko upravičenec zgradi objekt in ima v lasti
zgradbo nad in pod zemljiščem, in sicer
(predmet javnega razpisa):
I. Predmet pridobitve stavbne pravice v
Občini Izola so sledeča zemljišča:
a) Na nepremičnini parcelna številka
1092/2, v naravi stavba s stavbiščem v izmeri 260,00 m2, vložek številka 2700 k.o.
Izola, na naslovu Spinčičeva ulica 3, 6310
Izola:
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
1E v izmeri 51,29 m2, stanovanje, locirano
v prvi in drugi etaži, vpisano v vložek številka 2700/1 k.o. Izola, ki je v lasti Občine
Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
2E v izmeri 91,35 m2, stanovanje, locirano v
prvi in drugi etaži, vpisano v vložek številka
2700/2 k.o. Izola, ki je v lasti Občine Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
3E v izmeri 70,00 m2, stanovanje, locirano v
prvi in drugi etaži, vpisano v vložek številka
2700/3 k.o. Izola, ki je v lasti Občine Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
5E v izmeri 32,93 m2, poslovni prostor, locirano v prvi etaži, vpisan v vložek številka
2700/5 k.o. Izola, ki je v lasti Občine Izola,

– kjer je del nepremičnine, pod oznako
6E v izmeri 2,00 m2, skladišče, locirano v
prvi etaži, vpisano v vložek številka 2700/6
k.o. Izola, ki je v lasti Občine Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
7E v izmeri 56,94 m2, skupni prostor, locirano v prvi, drugi in tretji etaži, vpisano v
vložek številka 2700/7 k.o. Izola, ki je v lasti
Občine Izola,
in
parcelna številka 1092/3, v naravi gospodarsko poslopje v izmeri 7,00 m2, vložek
številka 313 k.o. Izola;
b) na nepremičnini parcelna številka
1101, v naravi stavba s stavbiščem v izmeri
57 m2, vložek številka 2332 k.o. Izola, kjer
je del nepremičnine pod oznako 3E v izmeri
88,28 m2, lociranega v I. in II. nadstropju
objekta na naslovu Veliki trg 3, 6310 Izola,
vpisano v vložek številka 2332/3 k.o. Izola,
ki je v lasti Občine Izola.
Namen podelitve stavbne pravice: izgradnja družinskega hotela in drugih spremljajočih dejavnosti.
Ponudnik lahko poda samo eno ponudbo
za eno ali več stavbnih pravic.
3. Vrsta pravnega posla
Predmet ponovnega javnega razpisa je
pridobitev stavbne pravice.
Podlaga za nastanek stavbne pravice je
pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, pri
čemer pa stavbna pravica dejansko nastane
šele z vpisom v zemljiško knjigo.
4. Izhodiščno nadomestilo
Nadomestilo za stavbno pravico se plača
v enkratnem znesku, v 8 dneh po podpisu
pogodbe, revalorizirano na dan sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.
Izhodiščno
nadomestilo
znaša
639.588,00 EUR.
Izhodiščno nadomestilo predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku in je bilo
določeno na podlagi opravljene cenitve
s strani sodnega cenilca in izvedenca za
gradbeno stroko, ki je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje morebitno določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za
izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar
najmanj v višini izhodiščnega nadomestila.
Plačilo nadomestila predstavlja bistveno
sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z
29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
5. Čas trajanja in prenehanje stavbne
pravice
Stavbna pravica se po tem javnem razpisu podeli za 99 let.
Stavbna pravica iz prvega odstavka tega
člena se lahko po poteku 99 let izjemoma
podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
S prenehanjem stavbne pravice postane
zgradba sestavina nepremičnine (zemljišča)
ter last lastnika zemljišča.
Ob prenehanju stavbne pravice, občina
povrne lastniku stavbe nadomestilo v višini
polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.
6. Ogled objektov, ki so predmet javnega
razpisa
Objekte, ki so predmet javnega razpisa, si
je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s predstojnico Urada za okolje in prostor,
Karmen Pavlič. Vse podrobnejše informacije

Št.

5 / 23. 1. 2009 /

Stran

111

z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: karmen.pavlic@izola.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00,
kontaktna oseba Patricija Fabijančič Močibob, elektronski naslov: patricija.mocibobfabijancic@izola.si.
7. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 20.000,00 EUR na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4783902007. Neizbranim ponudnikom
bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini
20.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za stavbno pravico«, najpozneje do 30. 4. 2009 do
12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v
pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
8. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Stavbno pravico lahko pridobi pravna oseba s sedežem v Republiki
Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko pridobijo stavbno pravico tudi pravne osebe s
sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične
osebe, državljani teh držav ter vsaka druga
pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa. Stroške
notarskega zapisa plača izbrani ponudnik.
9. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
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Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se
ponudba takega ponudnika zavrže.
10. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa
sprejme sklep o izboru imetnika stavbne
pravice skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin v povezavi
11. členom Odloka o dodelitvi stavbne pravice na zemljiščih v lasti občine Izola (Uradne
objave Občine Izola, št. 17/07), župan.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
11. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega
razpisa.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 478-301/2008
Ob-1176/09
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZLS – UPB 1,
21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. člena Statuta Občine Krško (Ur. l.
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06), ki jo zastopa župan Franc Bogovič,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
matična številka: 5874572, ID št. za DDV:
SI18845673.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je kulturni spomenik lokalnega pomena – Grad
Raka, ki vsebuje: parc. št. 1/1.S – stavbišče
v izmeri 14 57 m2 in parc. št. 10/3 – travnik
v izmeri 18 04 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 1226, k.o. Raka, kjer je kot
lastnik nepremičnin vknjižena Občina Krško
do celote deleža (1/1).
Etaža

Neto površina

Klet

400,02

Pritličje

993,16

1. nadstropje
Skupaj:

750,01
2143,19

Predmet prodaje ni zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Krško.
Izhodiščna cena
Izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 155.000,00 EUR.
V izklicno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Pogoji javnega zbiranja ponudb
3.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno z
veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih
vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
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– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da v ponudbi predložijo program obnove s terminskim planom,
– in program vključitve dejavnosti v lokalno okolje in izvajanje dogodkov in kulturnih
prireditev navedenih v posamičnem programu prodaje kulturnega spomenika lokalnega
pomena,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene,
– da predložijo vse zahtevane priloge.
3.2. Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je ponudnik državljan države
članice EU ali druge države (oziroma ima
sedež v le-teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na
območju Republike Slovenije;
– navedbo identifikacijskih podatkov: za
fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO
in davčno številko; za pravne osebe – firmo,
sedež, matično številko in davčno številko;
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo
vlaga pooblaščenec (vse staro največ 30
dni);
– potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine;
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni;
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 6. 4. 2009.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v
primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
3.3. Obvezne priloge k ponudbi:
1. Program za funkcionalno izrabo prostorov v celoti s časovnico vzpostavitve funkcioniranja, ki mora vsebovati kulturne, izobraževalne, športne, turistične, kongresne,
hotelirske ali gostinske dejavnosti, zdraviliški
turizem, kot so npr. balance SPA programi ter
ali dom upokojencev višjega ranga.
2. Program obnove celotnega kompleksa gradu Raka s programsko zasnovo in
uporaba z načeli varstva kulturne dediščine
ter pod strokovnim vodstvom konzervatorjev
pristojne službe (Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije). Program obnove
mora zajeti konzervatorski program, ekološko usmerjenost, programska izhodišča
prenove, oblikovanje prostorov v skladu s
paniranimi programi in ohranitev obstoječega pohištva.
3. Terminski plan uresničitve projekta.
Skrajni rok za dokončanje del je konec leta
2015.
4. Dokazila o sposobnosti obnove gradu
(izjava iz točke 3.2 za pravne osebe in s.p.,
za fizične osebe – bančna garancija prvovrstne banke plačljive na prvi poziv v višini
100% izklicne cene).
5. Program dogodkov, ki jih namerava
kupec izvajati v Gradu poleg dejavnosti.
Skupni imenovalec vseh dogodkov pa morajo biti:
– promocija kraja in dvorca kot družbeno-kulturnega središča regije v sodelovanju
z lokalno skupnostjo,

– uveljavljanje Dvorca Raka med želeno
ciljno skupino,
– visoka kakovost storitev in organiziranih kulturnih prireditev,
– dogodki ne smejo vplivati na aktivnosti
obnove dvorca,
– usmerjenost k odličnosti.
6. Program kulturnih prireditev
Dogodki te narave so:
– koncerti klasične glasbe, jazz glasbe
priznanih slovenskih in tujih izvajalcev,
– tematski literarni večeri,
– glasbeno-plesni večeri,
– razstave del,
– gledališke igre,
– prireditve v počastitev krajevnega praznika in drugih priložnosti (v sodelovanju z
lokalno skupnostjo),
– predstavitve zborov, pevskih skupin ter
kulturnih društev z območja Rake in Občine
Krško,
– srednjeveški dan, v katerega se vključi osnovnošolce in srednješolce, bi postala
tradicionalna prireditev,
– likovno-kiparske kolonije.
7. Program za izvajanje javno koristnega
in primernega programa v kulturnem spomeniku z namenom, da se zagotovi ohranitev spomeniških lastnosti kulturnega spomenika.
8. Swot analiza (pozitivni vplivi na okolje).
9. Izjava ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost do gradu in povezoval interese uporabnikov ter tako tudi zasledoval cilj
zadovoljstva lokalnega okolja.
10. Izjava, da se objekt v roku 8 dni od
dneva sklenitve pogodbe zavaruje.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 10. 2. 2009 do 12. ure,
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup kulturnega spomenika lokalnega pomena – Grad
Raka«.
Komisijsko odpiranje ponudb bo potekalo dne 12. 2. 2009 ob 9. uri v prostorih
Občine Krško.
4. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik
plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije št.:
01254-0100008120, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb – Grad Raka«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
všteje v kupnino, ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru.
Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve
nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne
plača kupnine v pogodbenem roku, zapade
varščina v korist Občine Krško.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.
5. Kriterij izbire: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
Merila za izbor najugodnejše ponudbe:
5.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo
ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup
kulturnega spomenika, izbral na podlagi
meril:
– višina cene (60 točk), 1. najvišja cena,
– višina cene (55 točk), 2. najvišja cena,
– višina cene (50 točk), 3. najvišja cena,
– višina cene (45 točk), 4. najvišja cena,
– program obnove s terminskim planom
(20 točk), obnova do 2011,
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– program obnove s terminskim planom
(17 točk), obnova do 2012,
– program obnove s terminskim planom
(16 točk), obnova do 2013,
– program obnove s terminskim planom
(15 točk), obnova do 2015,
– program vključitve dejavnosti v lokalno
okolje in izvajanje dogodkov in kulturnih prireditev navedenih v posamičnem programu
prodaje kulturnega spomenika lokalnega
pomena (možnost organiziranja prireditev
lokalne skupnosti) (20 točk), 10% od celotne
kvadrature namenjene lokalni skupnosti,
– program vključitve dejavnosti v lokalno
okolje in izvajanje dogodkov in kulturnih prireditev navedenih v posamičnem programu
prodaje kulturnega spomenika lokalnega
pomena (možnost organiziranja prireditev
lokalne skupnosti) (15 točk), 7% od celotne
kvadrature namenjene lokalni skupnosti,
– program vključitve dejavnosti v lokalno
okolje in izvajanje dogodkov in kulturnih prireditev navedenih v posamičnem programu
prodaje kulturnega spomenika lokalnega
pomena (možnost organiziranja prireditev
lokalne skupnosti) (10 točk), 5% od celotne
kvadrature namenjene lokalni skupnosti.
5.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira
na podlagi predloženih ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb, na katero
se povabi vse ponudnike, ki so predložili
enakovredno vlogo. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor
ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje
župan, in po zaključku postopka predlaga
županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Obveznost prodajalca, da sklene prodajno
pogodbo s ponudnikom, je izključena. Župan
oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
5.3. V primeru, da kupec ne upošteva
določil pogodbe ali prodaja nepremičnino
oziroma predmet prodaje prej kot je z oddajnimi pogoji določeno, ima Občina Krško
predkupno pravico do nepremičnine in vložka investitorja po revalorizirani vrednosti.
5.4. 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 pri pristojni zemljiški knjigi.
6. Plačilni pogoji: najugodnejši ponudnik
mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15
dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k
podpisu prodajne pogodbe in plačati kupnino
v pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec
pogodbo razveljavi, varščina pa v tem primeru zapade v korist Občini Krško. Po sklenjeni
kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik
zavezuje k plačilu kupnine v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 012540100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar varščina prav tako zapade v korist Občine Krško. Pogoji iz tega javnega razpisa so
sestavni del prodajne pogodbe.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše

podatke o predmetu javnega zbiranja ponudb
in informacije za ogled nepremičnine, dobijo
interesenti na Občini Krško na tel. 07/49-81295 pri Janku Avsec oziroma na tel. 07/4981-279 pri mag. Jordan Janji. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v
Uradnem listu RS.
Občina Krško
Št. 36-863/09
Ob-1152/09
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07),
Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 101/08) in Finančnega
načrta Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Ljubljana za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca nepremičnin: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1719572, ID za DDV:
SI41717031.
Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, matična številka: 5269652, ID za DDV: SI47991119.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je 6 poslovnih prostorov
– lokalov, lociranih v pritlični etaži objekta
A3, ki leži ob Šmartinski in Pokopališki cesti
v katastrski občini Zelena jama, v Ljubljani.
Lokali so izdelani do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni kupec pa si glede
na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo
gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov
in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za
ogrevanje vseh lokalov je predvidena kompaktna toplotna postaja, ki je locirana v toplotni postaji TP 2 v 1. kletni etaži objekta
A3. Za vsak lokal je predviden priključek hladne vode. Topla sanitarna voda za potrebe
lokala se pripravlja individualno v vsakem
lokalu. Predviden je tudi priključek elektrike
ter telefonska instalacija do lokala.
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalu št. 1 in 5, je gostinska dejavnost za pripravo hrane ali bar. Za ostale
lokale je predvidena trgovska, servisna ali
mirna poslovna dejavnost.
Podrobnejši opis lokalov:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 1 v pritlični
etaži stanovanjsko-poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama v izmeri
54,68 m2, shramba v 1. kletni etaži objekta
v izmeri 8,30 m2 in 2 parkirni mesti v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 28,55 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 185.430,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
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2.2 Poslovni prostor – lokal št. 2 v pritlični
etaži stanovanjsko-poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama v izmeri
118,17 m2 in 3 parkirna mesta v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 41,10 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 307.050,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.3 Poslovni prostor – lokal št. 3 v pritlični
etaži stanovanjsko-poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama v izmeri
84,25 m2 in 3 parkirna mesta v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 41,00 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 233.650,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.4 Poslovni prostor – lokal št. 4 v pritlični
etaži stanovanjsko-poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama v izmeri
51,75 m2, shramba v 1. kletni etaži objekta
v izmeri 8,50 m2 in 2 parkirni mesti v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 28,55 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 152.880,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.5 Poslovni prostor – lokal št. 5 v pritlični
etaži stanovanjsko-poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama v izmeri
151,83 m2 in 4 parkirna mesta v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 53,55 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 461.780,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.6 Poslovni prostor – lokal št. 6 v pritlični
etaži stanovanjsko-poslovnega objekta A3
v funkcionalni enoti F3 v območju urejanja
MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama v izmeri
41,85 m2, shramba v 1. kletni etaži objekta
v izmeri 8,30 m2 in 2 parkirni mesti v 1. kletni
etaži objekta v izmeri 25,00 m2, ki stoji na
parc. št. 1488/9, 1488/11, 1488/12, 1488/13,
1563/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1488/04,
1488/6, 1488/8 in 1564/5, vse k.o. Zelena
jama. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Etažna lastnina
še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena: 127.320,00 EUR.
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Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v
primeru napak ne bomo upoštevali.
3.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3 Izbrani ponudnik se lahko odloči, da
plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi
možnost plačila kupnine v treh obrokih. Ponudnik mora v ponudbi navesti, za kakšen
način plačila kupnine se je odločil. V primeru plačila kupnine v enem znesku, mora
biti slednja plačana v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. V primeru plačila kupnine v
treh obrokih, pa mora biti prvi obrok v višini
60% celotne kupnine plačan v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe, na podlagi izstavljenega
računa prodajalca. Pri prvem obroku se obračuna že plačana varščina. Drugi in tretji
obrok kupnine pa se poravnata na način in
v rokih, določenih v prodajni pogodbi. Drugi
in tretji obrok kupnine je kupec dolžan zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv. Pravočasno plačevanje kupnine
je bistvena sestavina pogodbe.
3.4 Če izbrani ponudnik ne bo plačal
celotne kupnine oziroma prvega obroka kupnine in sklenil pogodbe v določenem roku,
se šteje, da odstopa od nakupa, plačano
varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
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 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še 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 račun
namenskih sredstev JSS MOL številka
01261-6520972441 sklic na številko 00 –
9999. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu) vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
roku 15 dni po končanem izboru 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, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
4.3 Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišče družbe: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici. Ovoj ponudb mora biti opremljen s
sledečimi podatki:
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– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 1 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 2 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 3 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 4 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 5 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 6 Zelena jama – Ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov do vključno 23. 2. 2009 do 9. ure.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– dokazilo o registraciji za pravne osebe,
ki ni starejše od 30 dni (izpis iz sodnega
registra ali izpis iz registra DURS oziroma
AJPES). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, mora slednji predložiti notarsko
overjeno pooblastilo,
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed
postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07)) –
dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale
v posameznem poslovnem prostoru,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
24. 4. 2009 (predvidoma 60 dni od dneva
roka za oddajo ponudbe).
5. Dodatne informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo pri družbi DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, in sicer pri Lužar Janji
na tel. 01/30-68-132 in Grašič Daši na tel.
01/30-68-159. V primeru njune odsotnosti
ju nadomešča Sommeregger Primožič Jana
na tel. 01/30-68-118.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1 Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v ponedeljek, dne 23. 2. 2009, na sedežu
družbe DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, v I. nadstropju, dvorana
št. 1.18., z začetkom:
– za poslovni prostor – lokal št. 1 ob
10. uri;
– za poslovni prostor – lokal št. 2 ob
10.30;
– za poslovni prostor – lokal št. 3 ob
11. uri;
– za poslovni prostor – lokal št. 4 ob
11.30;

– za poslovni prostor – lokal št. 5 ob
12. uri;
– za poslovni prostor – lokal št. 6 ob
12.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s
pooblastilom ponudnika.
6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Razpis
se šteje kot uspel tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino
opravila dodatna pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
6.5 Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o odprodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve prodajne pogodbe
kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti
varščino brez obresti.
Sestavni del te objave javnega zbiranja
ponudb je tudi osnutek prodajne pogodbe.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, v dnevnem
časopisu Dnevnik in na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana http://jssmol.si/stanovanja.
asp?tekst=razpisi.inc.
Osnutek prodajne pogodbe, ki je sestavni del besedila javnega zbiranja ponudb, se
objavi samo na zgoraj navedeni spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-1153/09
Na podlagi 123., 124. člena Zakona o
trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS,
št. 67/07, 100/07 in 69/08) družba ACK d.d.
Pristaniška 8, 6000 Koper (v nadaljevanju:
izdajatelj) obvešča, da je dne 5. 1. 2009
prejela obvestilo družbe Exoterm Holding,
d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, da je ta družba dne 30. 12. 2008 odsvojila 23.625 delnic
izdajatelja, kar predstavlja 5,53% delež.
Istega dne je izdajatelj prejel obvestilo
družbe Steklarastvo Spectrum, d.o.o., Letališka 12, 1000 Ljubljana, da je le-ta dne
30. 12. 2008, pridobila 23.625 delnic družbe, kar predstavlja 5,53% delež delnic izdajatelja.
ACK d.d. Koper
uprava družbe
Št. 9403000193
Ob-1185/09
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, na podlagi internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem z dne 25. 4. 2006 in sklepov uprave
DARS d.d. št. 1361/4 z dne 4. 12. 2008 in
št. 1486/2008-U z dne 13. 1. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo neaktivnih osnovnih
sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je 25 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za
več sklopov.
Tabela 1: Seznam neaktivnih osnovnih
sredstev za prodajo po sklopih
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Sklop

Inventarna
številka

1

glej
tabelo 2

Kuhinja

005690

komb. vozilo Renault
KANGOO EXPRES 1.4

006020

avtoradio RC-259

005691

osebno vozilo Renault
CLIO RT 1.4

4

005849

komb. vozilo Renault
KANGOO RN 1,9

5

008250

osebno vozilo OPEL
FRONTERA

6

008478

stroj za pomivanje kabin
WAP

7

008793

8

Naziv

Datum
aktivacije

Št.

Opombe
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Lokacija

Izhodiščna
cena v EUR z
DDV

68 kosov OS,
glej tabelo 2

1. 12. 1996

letnik 1996, 1.390 ccm, ACB Maribor
58 kW, št. šasije:
VF40UK514515979

J. Turker

410,00
0,00

1. 12.1996

letnik 1996, 1.390 ccm, ACB Maribor
58 kW, št. šasije:
VF1B57BB515125199

J. Turker

400,00

1. 7. 1998

letnik 1998, 140.000
prevoženih km,
karambolirano,
nevozno; št. šasije:
VF1KC0EAF18619011

1. 11. 1993

letnik 1993, 1.998 ccm, ACB Hrušica
85 kW, št. šasije:
SED52SUD2RV609347

D. Bavdaž

600,00

1. 1. 1992

ACB Hrušica

D. Bavdaž

50,00

naprava za praznenje
posipalcev

1. 1. 1992

ACB Hrušica

D. Bavdaž

100,00

008914

stroj za pranje WAP CS
930

1. 1. 1992

ACB Hrušica

D. Bavdaž

50,00

9

009082

stroj za čiščenje ulic SK
340

1. 1. 1992

ACB Hrušica

D. Bavdaž

1.250,00

10

009101

medosna valjčna krtača
ZAK 3,1

1. 1. 1992

ACB Hrušica

D. Bavdaž

475,00

11

010024

frankirni stroj PINTEY
BOWES A

1. 9. 1993

ACB Vransko

D. Jančič

75,00

12

010749

osebno vozilo Renault
EXPRESS 1.4

E. Prunk

70,00

13

005070

kosilna glava SCHMIDT
SUS 12

1. 2. 1995

14

005324

stroj za talne obeležbe
ZINDEL C.

1. 10. 1992

15

008124

priključek za svetlečo
puščico

1. 5. 1991

16

008184

črpalni agregat z opremo

1. 1. 1992

17

008288

nakladalnik soli
K.WEISSER

1. 12. 1993

18

009095

hidravlično vitel H 70.2
HW

1. 1. 1992

19

013916

dvigalo VASTRO 1758

20

003597

nakladalec VOLVO

21

009123

kombinirano vozilo
Renault KANGOO RN
1,9dCi

1. 9. 1998

ACB Hrušica

D. Bavdaž

22

006805

strojni snežni rezkar SF
3-7 Schmid

1. 12. 1992

ACB LJ

D. Jereb

1.500,00

23

006725

delovno vozilo MercedesBenz UNIMOG 406

1. 11. 1986

del. prost. mot.:
ACB LJ
5675 cm3, moč motorja:
81 kW; letnik 1985

D. Jereb

2.000,00

24

008132

delovno vozilo TAM
260.34 AH

1. 12. 1991

za posipavanje cest, del. ACB LJ
prost. mot.: 12763 cm3,
moč motorja: 191 kW

J. Abram

2.300,00

leto izdelave 1992, pro- ACB LJ
stornina 2.100 l, opravljen letni test tesnosti,
uporabna za zbiranje
deževnice

B. Milič

3

25

cisterna za tekoči plin

M. Mihalič

115

glej
tabelo 2

2

ACB LJ

Kontaktna
oseba za
ogled

Stran

1.400,00

1. 7. 1999

1. 1. 2001

ACB Postojna V. Valič

letnik 1997, 1.390 ccm, ACB Kozina
55 kW, št. šasije:
VF1F40SK516330387

200,00

ACB Slovenske Konjice

L. Potočnik

350,00

brez obratovalnega
dovoljenja

ACB Slovenske Konjice

L. Potočnik

200,00

pano spremenljive
vsebine na prikolici je
pokvarjen

ACB Hrušica

D. Bavdaž

250,00

ACB Hrušica

D. Bavdaž

250,00

ACB Hrušica

D. Bavdaž

350,00

ACB Hrušica

D. Bavdaž

550,00

D. Bavdaž

400,00

ser. št. 424455

1. 10. 2004

avtodvigalo tip ADO
– 25/8

ACB Hrušica

1. 3. 1980

ni vozen, okvara
prenosa moči
za vožnjo, žlica 2 m3

ACB Postojna V. Valič

4.500,00
480,00

100,00

Stran
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Tabela 2: Osnovna sredstva za prodajo v okviru 1. sklopa (kuhinja)
Zap.
št.

Inventarna
številka

Naziv

Datum
aktivacije

Zap.
št.

Inventarna
številka

Naziv

Datum
aktivacije

1

000741

stol

1. 3. 1996

36

006481

stol navadni

1. 12. 1984

2

002603

el. štedilnik

1. 6. 1989

37

006482

stol navadni

1. 12. 1984

3

002667

kuhinjska omarica

1. 4. 1982

38

006483

stol navadni

1. 12. 1984

4

002671

delovna miza

1. 12. 1984

39

006484

stol navadni

1. 12. 1984

5

002672

lesena predalna stena

1. 12. 1984

40

006485

stol navadni

1. 12. 1984

6

002673

delovna miza

1. 12. 1984

41

006486

stol navadni

1. 12. 1984

7

002675

delovna miza 1200

1. 12. 1984

42

006487

stol navadni

1. 12. 1984

8

002676

električna friteza

1. 12. 1984

43

006488

stol navadni

1. 12. 1984

9

002677

el. štedilnik

1. 12. 1984

44

006489

stol navadni

1. 12. 1984

10

002678

miza

1. 12. 1984

45

006490

stol navadni

1. 12. 1984

11

002679

samopostrežna linija

1. 12.1984

46

006491

stol navadni

1. 12. 1984

12

002680

kaseta za pribor

1. 12. 1984

47

006492

stol navadni

1. 12. 1984

13

002681

košara za kruh

1. 12. 1984

48

006493

stol navadni

1. 12. 1984

14

002682

predelna stena

1. 12. 1984

49

006494

stol navadni

1. 12. 1984

15

002683

predelna stena

1. 12. 1984

50

006495

stol navadni

1. 12. 1984

16

002684

miza za odpadke

1. 12. 1984

51

006590

miza za jedilnico

1. 12. 1984

17

002685

odcejalna miza

1. 12. 1984

52

006591

miza za jedilnico

1. 12. 1984

18

002686

hladilna omara

1. 12. 1984

53

006592

miza za jedilnico

1. 12. 1984

19

002687

mesoreznica AL 250

1. 12. 1984

54

006593

miza za jedilnico

1. 12. 1984

20

002688

napa parolov 2400

1. 12. 1984

55

006594

miza za jedilnico

1. 12. 1984

21

002689

preklopna polica 780

1. 12. 1984

56

006595

miza za jedilnico

1. 12. 1984

22

002690

konzolna polica 3400

1. 12. 1984

57

006604

miza restavracijska

1. 12. 1984

23

002691

delovna miza

1. 12. 1984

58

006732

stol

1. 12. 1986

24

002692

hladilna miza

1. 12. 1984

59

006754

zamrzovalna omara

1. 12. 1986

25

002693

pomivalni stroj WPS-60/1

1. 5. 1986

60

006757

stol

1. 12. 1986

26

006363

stol navadni

1. 11. 1981

61

006790

stol

1. 12. 1986

27

006365

stol navadni

1. 11. 1981

62

006923

omara garderobna

1. 3. 1991

28

006366

stol navadni

1. 11. 1981

63

006928

viseča omarica PEA A303

1. 1. 19994

29

006367

stol navadni

1. 11. 1981

64

006983

1. 12. 1996

30

006368

stol navadni

1. 11. 1981

CHEF univerzalni stroj za
rezanje z noži

31

006369

stol navadni

1. 11. 1981

65

007037

konvektomat PK-6 parni
inox peč

1. 8. 1997

32

006396

štedilnik plinski

1. 6. 1993

66

007128

1. 8. 1999

33

006474

stol navadni

1. 12. 1984

plinska prekucna ponev
40 L

34

006477

stol navadni

1. 12. 1984

67

007401

lupilec krompirja LP 350

1. 6. 2002

35

006480

stol navadni

1. 12. 1984

68

013704

pomivalno korito dvodelno 1. 7. 2004
z odcejalnikom
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3. Izhodiščne cene vsebujejo davek na
dodano vrednost.
4. Ogledi na Avtocestnih bazah so možni
od torka, 27. 1. 2009 do torka 3. 2. 2009,
med 9. in 15. uro, po predhodnem dogovoru
s kontaktno osebo, navedeno v razpisni dokumentaciji. Predhodna najava je obvezna.
5. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«,
– potrdilo o plačani kavciji.
6. Prijavi mora biti priloženo potrdilo o
plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (transakcijski račun številka:
06000-0112292446 pri Banki Celje d.d., namen plačila: Odprodaja neaktivnih osnovnih
sredstev – kavcija). Izbranemu ponudniku se
bo kavcija vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni po odpiranju
ponudb. Kolikor izbrani ponudnik odstopi od
svoje ponudbe, se mu kavcija ne vrne.
7. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov
ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno
ceno za vsak posamezen sklop, bo strokovna
komisija pozvala vse enako uspešne ponu-

Št.

Letnik

Kol.

dnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo
višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno
prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
8. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi
predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj
po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem primeru pomeni, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi tega,
bremenijo izključno kupca.
9. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet
prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni
po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku,
nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko
odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi
na račun ponudnika.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na spletni strani www.dars.si ali
pa na podlagi zahteve, poslane na naslov:
prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74.
11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do srede, 4. 2. 2009, v pisni obliki, v zaprti
ovojnici, na naslov: DARS d.d., izpostava
Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

Naziv

Št.
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»Odprodaja neaktivnih osnovnih sredstev –
ne odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
13. Način odprodaje: neaktivna osnovna
sredstva se odprodajo po sistemu »videno
– kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
14. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma
pri kontaktnih osebah za posamezen sklop.
15. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.
DARS d.d.
Št. 1.7-37
Ob-1164/09
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s
stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: osnovna
sredstva.
Predmet prodaje obsega: odpisana
osnovna sredstva

Lokacija

Opombe

1

1979

1

Nizkotlačni kompresor K300 (dizel motor)

LJ

Deluje

2

1979

1

Nizkotl. kompresor K300 (elektro motor)

LJ

Deluje

3

1978

1

Nizkotl. kompresor K400 (dizel motor)

LJ

Deluje

4

1985

1

Plug snežni (obnovljen)

LJ

5

1982

1

Kontejner za cement

LJ

6

1979

28

Kontejner za cement

LJ

7

1979

1

Kontejner za cement

NM

(28 kosov)

8

1985

1

Vlačilec RABA

LJ

9

1979

1

Polpriklopnik ITAS

LJ

10

1978

1

Nizkotl. kompresor K400 (elektro motor)

CE

Še deluje

11

1978

1

Nizkotl. kompresor K400 (elektro motor)

CE

Še deluje
Ni vozen

12

1985

1

Vlačilec RABA

LJ

13

1975

1

Polpriklopnik ITAS

LJ

14

1983

1

Spreader (kontejnersko prijemalo, nosilnost 40 ton)

LJ

Ponudniki morajo do roka za oddajo ponudb plačati varščino za resnost ponudbe
v višini 500,00 EUR na transakcijski račun:
Slovenske železnice, d.o.o., št. 029230019346887, odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine ter št. bančnega računa ponudnika.
Plačilni rok znaša 30 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla.
Pisno ponudbo je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana, z oznako: »Ponudba za
odkup osnovnih sredstev – ne odpiraj«.
Rok za oddajo ponudb je 9. 2. 2009.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice, d.o.o.

117

Ni vozen

Stran
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Evidence sindikatov
Št. 101-22/2008-2
Ob-9008/08
Pravila sindikata zavoda OŠ Angela Besednjaka, Celjska ul. 11, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
dne 6. 12. 1993, pod zaporedno številko
226, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 26. 9. 2006 in odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, hkrati je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovna šola Angela Besednjaka
Maribor, s skrajšanim imenom: SVIZ OŠ
Angela Besednjaka Maribor, s sedežem
sindikata v Mariboru, Celjska ulica 11.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 21, z dne 23. 10. 2008.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 10100-15/2008/3
Ob-10246/08
Statut Sindikata zaposlenih v knjižničarstvu in informacijski dejavnosti (SZKI),
Rotovški trg 2, Maribor, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 15. 12. 2008 pod zaporedno
št. 190.
Št. 101-4/2008-3
Ob-10469/08
Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije – Sindikalne po-

družnice SKEI FIPIS Ribnica, s sedežem
Opekarska cesta 45, 1310 Ribnica, se dne
24. 12. 2008 vpiše v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Ribnica pod zaporedno številko: 31. Pravila hrani Oddelek za
upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo Upravne enote Ribnica.
Z dnem izdaje odločbe postane Sindikat
SKEI FIPIS Ribnica pravna oseba.
Št. 101-54/2008-5
Ob-10473/08
Pravila sindikata z imenom Sindikat
delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Sindikat Fakultete za socialno delo, Topniška 31, 1000
Ljubljana, se z dnem 17. 12. 2008 hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana. Pravila
so vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Bežigrad, pod zaporedno številko 3 za
leto 2008.
Št. 101-3/2008-3
Ob-10483/08
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, SKEI – sindikat delavcev kovinske in elektroindustrije Slovenije,
Sindikata ITPP Ribnica, ki so bila z odločbo št. 05-PL-013-19-94 z dne 28. 2.
1994 sprejeta v hrambo pri Občini Ribnica
pod zap. št. 20, se s 24. 12. 2008 vzamejo
iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1154/09
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100%.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž
Oblak, Ciril Sušnik, Vida Bališ, Brane Križaj,
Zori Bartol, Dominik Omejc, Karel Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, Miloš Jenko.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-1155/09
Ime medija:
1. Družina,
2. Mavrica,
3. Naša luč,
4. Cerkev v sedanjem svetu,
5. Božje okolje,
6. Cerkveni glasbenik,
7. Beseda med nami,
8. Oznanjevalec,
9. Communio,
10. Jaslice.
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1,
SI-1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, SI-1000 Ljubljana (26,76%),
2. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19,
SI-2000 Maribor (17,25%),
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI-6001
Koper (33,33%),
4. Škofija Celje, Prešernova ulica 23, SI3000 Celje (11,47%),
5. Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica
1, 8001 Novo mesto (6,57%),
6. Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva
ulica 4, 9000 Murska Sobota (4,61%).
Poslovodstvo izdajatelja: dr. Janez Gril,
direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb, Štefan Perčič, Jože Simončič, Andrej Kržič, Janez Krnc, Miroslav Adam.
Ob-1156/09
Na podlagi 64. člena Zakona o medijih,
Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, Tržič, obja-

vlja, da imajo družbeniki lastninske deleže
oziroma glasovalne pravice razporejene v
naslednjem razmerju:
Več kot 5% deleža oziroma glasovalnih
pravic imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
– 21,11%,
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika –
64,13%,
3. Miha Zdešar, Pševska 14, Kranj –
14,76%.
Drugih družbenikov v Radio Gorenc
d.o.o., Balos 4, Tržič, ni.
Ob-1157/09
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Mag, delo.si, Grafičar, Maturant&ka.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo d.d. najmanj 5% delež:
– Pivovarna Laško, d.d. – 80,8307%,
– Radenska d.d. Radenci – 19,1662%.
Imena članov upravnega odbora Delo
d.d.:
– mag. Andrijana Starina Kosem (predsednica upravnega odbora),
– mag. Mojca Jazbinšek Volk (namestnica predsednice upravnega odbora) izvršna direktorica,
– mag. Peter Puhan, glavni izvršni direktor,
– Darijan Košir, izvršni direktor,
– Brane Piano.
Ob-1158/09
NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000
Celje, podjetje je izdajatelj tednika Novi
tednik in radia Radio Celje. Oba medija
se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.
Struktura kapitala:
– Atka prima – 30%,
– Srečko Šrot – 17,63%,
– Anica Šrot Aužner – 12,42%,
– Atka d.o.o. – 7,80%,
– Zdenka Batistič – 6,43%,
– zaposleni in bivši zaposleni –
25,72%.
Ob-1159/09
Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.
Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljavskih pravic: Gorenjska

banka, d.d., Kranj 82,05%, Delo, d.d., Ljub
ljana 10%.
Direktorica družbe: Marija Volčjak.
Ob-1160/09
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom,
Denar & Svet nepremičnin, Antena, Nika,
Moje zdravje.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj
5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 51,05%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana – 10,11%,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, namestnik predsednika Marjan Božnik, Simon Bilanče, mag.
Robert Krajnik, Dejan Kovač, dr. Klaus
Schweighofer.
Ob-1171/09
Skladno z Zakonom o medijih, objavljamo podatke, in sicer za revije, ki jih izdaja
založba Nova revija. To sta revija Nova
revija in mesečnik Ampak.
Osebe, ki imajo v firmi najmanj 5% delež kapitala so:
– Nikolaj Grafenauer, Bratovševa pl. 21,
Ljubljana,
– Bernik Janez, Breznica 41a, 4274 Žirovnica,
– Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljubljana,
– Drago Jančar, Velika čolnarska 8,
Ljubljana,
– Jože Snoj, Pod brezami 16, Ljubljana,
– Peter Jambrek, Cesta v Megre 4,
Bled,
– Tomaž Zalaznik, Novo Polje, cesta
VI/4, Ljubljana.
Organa upravljanja družbe sta skupščina in direktor.
Direktor družbe je Tomaž Zalaznik.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1207/09
Direktorja družbe Manet Medistar trgovina, zastopstvo in storitve, d.o.o., Litostrojska
cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka:
5671370000 (v nadaljevanju: Manet Medistar d.o.o.), na podlagi 629. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavljata obvestilo:
1. Dne 19. 1. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, predložen Oddelitveni načrt družbe Manet Medistar d.o.o.
2. Na sedežu družbe Manet Medistar
trgovina, zastopstvo in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, bo od
objave tega obvestila en mesec v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
družbe Manet Medistar d.o.o. ter Zaključno
poročilo družbe Manet Medistar d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Manet Medistar d.o.o.
direktorja:
Kristjan Golob
Marija Glavan

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1161/09
Direktor družbe Milavec d.o.o. Ljubljana, Vojkova cesta 52, Ljubljana, družba je
vpisana v sodno/poslovni register AJPES,
z matično številko 5391920000, skladno z
določbo 520. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), objavlja naslednja sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 460.153,00 EUR se zmanjša za znesek
271.239,88 EUR tako, da bo nov osnovni
kapital družbe znašal 188.913,12 EUR.
2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, če soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Milavec d.o.o. Ljubljana
direktor Bruna Milavec

Sklici skupščin
Ob-1177/09
Direktor družbe Autoemona zastopstva
in servisi, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 252, matična številka 5144132000, na
podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah in na podlagi 39. člena statuta družbe, sklicuje
16. zasedanje skupščine družbe,
ki bo v torek, 3. 3. 2009, ob 11. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Celovška
cesta 252.
Direktor in nadzorni svet predlagata naslednji dnevni red in predloge za sprejemanje sklepov:

1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik
skupščine in preštevalec glasov po predlogu
sklicatelja.
2. Razveljavitev sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.
Predlog sklepa: v celoti se razveljavi
sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev
iz družbe in o prenosu delnic manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je bil
sprejet na 15. skupščini družbe dne 17. 11.
2008, pri tretji točki dnevnega reda.
3. Sprememba dejavnosti.
Predlog sklepa: navedba dejavnost družbe v tretjem členu statuta družbe se razširi
in uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta se z dnem 3. 3. 2009,
v nadzorni svet izvolita Staniša Nikolić in
Boris Radisavljević, ki zastopata interese
delničarjev.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da se
delničarji pred skupščino prijavijo tako, da
pisna prijava in pooblastilo prispe k upravi
družbe najkasneje v ponedeljek, 2. 3. 2009,
do desete ure dopoldne. Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov in besedilo
predlaganih sprememb statuta so dostopni
v prostorih sedeža družbe v času do zasedanja skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure. Za sprejem predlaganih sklepov je
potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina). Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež
delnic v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna
delnica ima en glas. Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec. Za pooblastilo
je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi tako, da prispe k upravi
družbe najkasneje v ponedeljek, 2. 3. 2009,
do desete ure dopoldne in ostane shranjeno pri njej.
Autoemona zastopstva in servisi, d.d.,
Ljubljana
direktor Borut Sedej
Ob-1180/09
Na podlagi točke Č. šestega poglavja
Statuta delniške družbe SGP KOGRADIGEM Dravograd, proizvodnja, trgovina in
storitve d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah, sklicujem
13. zasedanje skupščine
delniške družbe SGP KOGRAD-IGEM
Dravograd d.d.,
ki bo v torek, dne 24. februarja 2009, ob
12. uri, na sedežu družbe, v poslovnih prostorih uprave družbe, na naslovu Selovec
83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
1.1. Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je zasedanje skupščine
sklepčno.

Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine izvoli odvetnik Stanislav Rozenstein in verifikacijska komisija v sestavi:
Marjana Lupuh, kot predsednica ter Rebeka Pušnik in Petra Kotnik, kot preštevalki
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Obravnava in sprejetje sklepa o prenosu delnic preostalih delničarjev, kot manjšinskih delničarjev, na glavnega delničarja, za
plačilo primerne denarne odpravnine.
1.2. Predlog sklepa: na predlog glavnega delničarja družbe SGP KOGRAD-IGEM
Dravograd, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., to je družbe IGEM, inženiring,
gradbeništvo, ekologija, marketing, d.o.o.,
Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ki je imetnik 409.087 delnic družbe, ki predstavljajo
94,18% osnovnega kapitala družbe, se vse
preostale delnice manjšinskih delničarjev,
skupno 25.288 delnic, prenesejo na glavnega delničarja, in sicer za plačilo denarne
odpravnine, ki znaša 10,35 EUR za eno delnico, torej skupno 261.730,80 EUR.
Na skupščini imajo pravico glasovanja tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana in
ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe
do vključno 20. februarja 2009.
Gradivo za zasedanje skupščine, in sicer:
– predlog sklepa o prenosu delnic,
– pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne
odpravnine,
– pisno poročilo revizorja o pregledu in
primernosti denarne odpravnine,
– letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu, v tajništvu pri Marjani Lupuh, vsak
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
SGP KOGRAD-IGEM Dravograd d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez
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Zavarovanja terjatev
SV 13/09
Ob-1186/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 13/09 z dne 16. 1.
2009, je nepremičnina, stanovanje št. 3 v
izmeri 31,77 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Kočevarjeva ulica 9,
stoječe na parc. št. št. 1682, vpisani pri vl.
št. 1222, k.o. Koroška vrata, katere lastnik
do celote je Žiga Schmidt, stanujoč Ulica
Veljka Vlahovića 67, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2006,
zastavljena v korist upnika Mitje Sosiča,
stanujočega Gregorčičeva ulica 34/a, 2000
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika Žiga Schmidta, stanujočega Ulica
Veljka Vlahovića 67, 2000 Maribor, v višini
50.000,00 EUR s pripadki.
SV 33/09
Ob-1187/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 33/09 z dne 16. 1.
2009, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 93, s pripadajočo kletno shrambo, v
skupni izmeri 75,00 m2, v VIII. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta
zmage 92, stoječe na parc. št. 2405/1, k.o.
Tabor, katere lastnika vsak do 1/2 sta Maja
Pajnkiher, Dobravska ul. 11, 2000 Maribor
in Matjaž Pajnkiher, Cesta proletarskih brigad 62, 2000 Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 9. 4. 2004, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice Dunje Dietrich,
Osterčeva ulica 4, 2000 Maribor, v višini
72.000,00 EUR s pripadki.
SV 66/2009
Ob-1188/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Ma-

ribora, opr. št. SV 66/2009 z dne 15. 1. 2009,
je poslovni prostor (pisarne) v I. nadstropju
v skupni izmeri 259,05 m², v stanovanjskoposlovni stavbi na naslovu Partizanska c.
11, Maribor – parc. št. 1205/1, k.o. Maribor
Grad, poslovni prostor je v I. nadstropju levo
od glavnega stopnišča, torej celotna leva
stran I. nadstropja stanovanjsko-poslovne
stavbe na naslovu Partizanska c. 11, last
Planinšec Daniela, stanujočega Limbuš, Ulica 30. maja 22, na temelju prodajne pogodbe z dne 17. 11. 2008, zastavljen v korist
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 150.000,00 EUR s pp.
SV 27/09
Ob-1261/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-27/09 z dne 20. 1. 2009, je bilo stanovanje z ident. št. 2661-580-2, v I. etaži v izmeri 65,90 m2, s shrambo, Ptujska
cesta 64b, Pragersko, stoječem na parc.
št. 560/10, k.o. Gaj, v lasti Grenko Antona
in Grenko Irene, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 30. 1. 2008, aneksa št. 1 k kupoprodajni pogodbi, sklenjeni
dne 30. 1. 2008 in aneksa št. 2 k prodajni pogodbi, z dne 31. 1. 2008, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2, Celje, matična št. 5026121000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
67.333,58 EUR, s pripadki.
SV 18/09
Ob-1295/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz
Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 18/09
z dne 15. 1. 2009, je bilo enosobno stanovanje številka 5, v drugi etaži stanovanjske
stavbe v Idriji, Levstikova ulica 18, stoječe na parceli št. 918/3, k.o. Idrija mesto, v
izmeri 34,52 m2, z identifikacijsko številko
2357-1400-5, solast Tratnik Aleša, stanu-

jočega Mrakova ulica 57, Idrija in Berglez
Nataše, stanujoče Mestni trg 2, Idrija, kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe notarja Andreja Rozmana iz Idrije, opr.
št. SV 831/08 z dne 22. 12. 2008, zastavljeno v korist upnice – banke SKB banka d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 32.000,00 EUR s pripadki.
SV 32/09
Ob-1308/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-32/09 z dne 21. 1. 2009, je bilo stanovanje z ident. št. 2661-581-4 v II. etaži, s
shrambo št 4a, v izmeri 68,06 m2, Ptujska
cesta 64c, Pragersko, k.o. Gaj, v lasti Šuster Saše, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 9. 4. 2008, aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne 9. 4. 2008
in aneksa št. 2 k prodajni pogodbi z dne
9. 4. 2008, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška ulica 14, Koper,
matična št. 5092221000, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 42.000,00 EUR
s pripadki.
SV 983/08
Ob-1311/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 983/08 z dne 21. 1. 2009,
je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom
št. 19, ki se nahaja v četrtem nadstropju
večstanovanjske stavbe na Hrušici, Huršica
69, stoječi na parc. št. 283/7, k.o. Hrušica, v
skupni izmeri 76 m2, last zastaviteljice Mance Miko, Ukova 12b, Jesenice, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 11. 12. 2008, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024000, s sedežem v
Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 3/2008
Os-1162/09
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2008
z dne 22. 8. 2008 in popravnim sklepom z
dne 7. 11. 2008 potrdilo prisilno poravnavo
nad dolžnikom Mirko Macher s.p., Podjetniško in poslovno svetovanje, Finžgarjeva ulica 28, 4248 Lesce, sprejeto na naroku dne 22. 8. 2008.
Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in zneski ugotovljenih terjatev ter
zneski za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.
Dolžnik je terjatve navadnih upnikov razvrstil v en razred in upnikom ponudil 20%
poplačilo terjatev v roku enega leta, prednostne upnike pa v razred, v katerem se
položaj upnika po potrditvi načrta finančne
reorganizacije ne spremeni.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če te naknadno ugotovijo.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 5. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 1. 2009

Izvršbe
I 05/00850
Os-9942/08
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnika Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Ljubljana, zoper dolžnika Menart Matjaža, Celje,
zaradi izterjave 4.299,12 EUR, dolžniku
Menart Matjažu, roj. 23. 12. 1967, katerega prebivališče je neznano, postavilo
začasnega zastopnika v skladu z določilom 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, in sicer odvetnika Aleša Novaka, Ul.
XIV. divizije 14, Celje. Postavljeni začasni
zastopnik bo zastopal dolžnika v tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2008
In 83/2005
Os-10433/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 83/2005
z dne 27. 2. 2007, ki je 13. 3. 2002 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega
zapisnika izvršitelja Leona Markoviča, opr.
št. IZV 05/663 z dne 28. 11. 2005, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske
stavbe na naslovu Cesta revolucije 6, Jesenice, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori,
objekti in napravami ter funkcionalnim ze-

mljiščem, zarubljena v korist upnika JEKOIN, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice,
zaradi izterjave 1.957,91 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 12. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 8026/2007
Os-9807/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 14. 11. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog pravne osebe Dimnikar d.o.o., Titova ulica 10, Radeče, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene med Občino Radeče, kot prodajalko in Ljubljansko
banko, Splošno banko Celje, kot kupovalko,
za nepremičnino št. identifikatorja 11.E, nestanovanjska raba v površini 39,98 m2, v
Radečah, Titova ulica 10, v vl. št. 863/11,
k.o. Radeče. Po izjavi predlagatelja je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 11.E, nestanovanjska
raba na naslovu Titova ulica 10, Radeče, v
vl. št. 863/11, k.o. Radeče, se zahteva v korist pravne osebe Dimnikar Radeče d.o.o.,
Titova ulica 10, Radeče, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2008
Dn 5907/2008
Os-9816/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 11. 11. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev Jerič
Lidije in Jerič Miloša, Na zelenici 8, Celje,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 21/91 z dne 8. 11. 1991,
sklenjene med Zlatarno Celje, Kersnikova
ulica 19, Celje, kot prodajalko in Jerič Lidijo,
Na zelenici 8, Celje, kot kupovalko, za stanovanje št. 50.E, vpisanem pri podvložku
št. 2484/51, k.o. Celje.
Po izjavi predlagateljev je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist oseb: Jerič Miloš, Na zelenici 8, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjiž-

bo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2008
Dn 6157/2008
Os-9817/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 6. 10. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Novak Mirjane, Na zelenici
9, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji nepremičnine št. 60/93
z dne 19. 3. 1993, sklenjene med Splošno
bolnišnico Celje, kot prodajalko in Novak
Mirjano, Na zelenici 9, Celje, kot kupovalko,
za nepremičnino št. 57, v X. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Na zelenici
9, Celje, ki je v naravi enosobno stanovanje, v skupni izmeri 34,10 m2, vpisano pri vl.
št. 2534/58, z ident. št. 57.E, k.o. Celje. Po
izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju
v skupni izmeri 34,10 m2, št. ident. 57.E, v vl.
št. 2534/58, k.o. Celje, na naslovu, Na zelenici 9, Celje, se zahteva v korist Novak Mirjane,
stan. Na zelenici 9, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2008
Dn 7294/2008
Os-10210/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 1. 12. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Mojović Radomirja, Miklošičeva ulica 5, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– prodajne pogodbe o prodaji nepremičnine
z dne 30. 10. 1996, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, kot prodajalcem in Poznan Drago, Miklošičeva 5,
Celje, kot kupcem, za trisobno stanovanje
z ident. št. 31, v 8. nadstropju, na naslovu
Miklošičeva ulica 5, v skupni izmeri 77 m2,
vpisanem pri podvl. št. 2639/32, k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju v skupni izmeri 77 m2, št. ident. 31.E, v
vl. št. 2639/32, k.o. Celje, na naslovu Miklošičeva ulica 5, Celje, se zahteva v korist
Mojović Radomira, Miklošičeva ulica 5, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 12. 2008
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Dn 9068/07
Os-10166/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi, predlagatelja KBM Leasing d.o.o., s sedežem Vita Kraigherja 5,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini parc. št. 1783/9, vl. št. 3098,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 9068/07, dne
26. 11. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 1/2004 z dne 3. 2. 2004, sklenjene med
prodajalcem Jandl in drugi d.n.o., Gosposka
ulica 20, Maribor, ki ga je zastopal družbenik Matjaž Jandl in kupcem KMB - leasing
d.o.o., Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga je
zastopala direktorica Irena Zajec, s katero je
prodajalec kupcu prodal stanovanjsko stavbo z oznako C 4 v 5. gradbeni fazi, stoječo
na parc. št. 1783/9, pripisano vl. št. 3098,
k.o. Pobrežje in na njej dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2008
Dn 11093/08
Os-10423/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Ornika,
Plintovec 10, Zgornja Kungota, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 367/2, k.o. Plintovec, v njegovo korist v višini 1/2 celote in v korist
Vanje Zorman v višini 1/2 celote, pod opr.
št. Dn 11093/08, dne 12. 9. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12. 2001,
sklenjene med prodajalcema Danilom Zgrabičem, roj. 16. 11. 1962 in Barbaro Zgrabič,
roj. 16. 5. 1965, stanujočih Limbuš, Limbuška cesta 58 ter kupcema Vanjo Zorman,
roj. 2. 7. 1968 in Igorjem Ornikom, roj. 11.
11. 1969, stanujočih v Mariboru, Regentova
ulica 4, s katero sta prodajalca kupcema
prodala trisobno stanovanje v I. nadstropju
večstanovanjskega objekta v Zgornji Kungoti, Plintovec 10, ki stoji na parc. št. 84/6,
pripisani vl. št. 122, k.o. Plintovec in na njem
dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice
na kupca, za vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Vanje Zorman.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 12. 2008
Dn 1880/06
Os-10465/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja
Kobilice, Morje 140, Fram, za vknjižbo lastninske pravice v njegovo korist v višini 1/2
celote in v korist Angele Kobilice v višini 1/2
celote, na nepremičninah pripisanih podvl.
št. 1480/4 in 1480/5, k.o. Maribor - Grad,
pod opr. št. Dn 1880/06, dne 24. 11. 2008

izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe z dne 31. 5. 1966,
sklenjene med prodajalcem Uprava nepremičnin Maribor, Prešernova ulica 6/III v redni
likvidaciji, ki jo je zastopal Mihael Čerpes in
kupcem Autocommerce Ljubljana, Trdinova
ulica 4, ki ga je zastopal generalni direktor
Milan Naglič, njega pa Franc Novak direktor splošnega sektorja, s katero je prodajalec prodal kupcu za njegov obrat Birostroj
v Mariboru, poslovne prostore v pritličju in
kleti v hiši Gregorčičeva ulica 7 v Mariboru
in to trgovski lokal v izmeri 105,31 m2, kletno skladišče v izmeri 63,23 m+2 in poslovni
prostor v izmeri 21,78 m2, stoječi na parc.
št. 19/2, vl. št. 265, k.o. Maribor mesto in štiri
garažne bokse na dvorišču hiše Slovenska
ulica 4-6, ležeče na parc. št. 19/2, vl. št. 265,
k.o. Maribor mesto in na tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice oziroma pravice do razpolaganja in uporabe v korist kupca in
– izjave Podjetja za zastopanje tujih firm
Autocommerce, Ljubljana, Trdinova ulica 4,
z dne 1. 7. 1968, da je imelo v svojem sestavu obrat Birostroj v Mariboru in da se je 1.
julija 1968 obrat osamosvojil in konstituiral v
samostojno podjetje Birostroj Maribor in da
na podlagi delitve premoženja med podjetjem in samostojnim obratom, Autocommerce dovoljuje spremembo organa upravljanja
pri poslovni hiši Maribor, Gregorčičeva ulica
7, vpisani v vl. št. 265, k.o. Maribor, po kupoprodajni pogodbi z dne 31. 5. 1966 in pri
poslovni zgradbi Mladinska ulica 3, vpisani
v vl. št. 325, k.o. Grajski marof, po kupoprodajni pogodbi z dne 8. 7. 1967, na podjetje
Birostroj Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja in Angele Kobilice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 12. 2008
Dn 3231/2008
Os-9938/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Ivana Renerja iz Izole, Osojna pot 6, zoper nasprotno
udeleženko Jugoslovansko izvozno kreditno
banko Koper, zaradi izbrisa stare hipoteke,
dne 5. 12. 2008 sklenilo:
pri nepremičnini s parc. št. 3491, k.o.
Izola, vpisani v vl. št. 1386, vknjiženi na ime
Ivana Renerja, Osojna pot 6, Izola, do polovice in Ivanke Rener, Osojna pot 6, Izola,
do polovice, se z dnem 5. 12. 2008 začne
postopek izbrisa stare hipoteke, vpisane
pod Dn št. 501/83 (pomotoma vpisane pod
Dn št. 501/93), na podlagi kreditne pogodbe z dne 28. 9. 1983, Ov št. 999/83, v korist upnice Jugoslovanske izvozne kreditne
banke, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 150.000 YUD.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno kreditno banko Koper oziroma njenega pravnega naslednika se poziva, da
v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je
predmet tega postopka, nasprotuje, v 3
mesecih od objave tega oklica pri tukajšnjem sodišču vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 12. 2008
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Dn 4238/2008
Os-9937/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4238/2008 z dne 27. 10.
2008, uveden postopek za izbris stare hipoteke, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, XI/92-38, vknjižene
za kreditno terjatev upnika Miroslava Jakiča,
Tržaška 59, Ljubljana, v znesku 3.726,10
DEM s pp, na nepremičnini, parc. št. 1444/2,
v vl. št. 869, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 10. 2008
Dn 999/2007
Os-9982/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Friderike Sevčnikar iz Velenja, Cesta Borisa Kraigherja 2, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe neznanega datuma, s katero je Zdravstveni center Velenje – TOZD
Bolnišnica Topolšica, kot soinvestitor stanovanjsko poslovnega objekta, zgrajenega
na parc. št. 2680, k.o. Velenje (z naslovom Prešernova 9a, b) kupcu Frideriki (Miri)
Sevčnikar prodal garažo G-1 v kletni etaži
tega objekta.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča pri podvložku
št. 3109/1, k.o. Velenje, z oznako 112.E –
garaža G-1, v kletni etaži Prešernova 9b, v
izmeri 10,36 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebo z imenom Friderika Sevčnikar,
Cesta Borisa Kraigherja 2, Velenje, EMŠO
1908942505197, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupne pogodbe o prodaji garaže
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Friderike Sevčnikar, Cesta
Borisa Kraigherja 2, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 9. 12. 2008
Dn 3100/2008
Os-1216/09
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Zdenke Škode, Vrhnika, Voljčeva cesta
4, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362/903 z dne 9. 2. 1993, sklenjene med
RS, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana,
kot prodajalcem in Zdenkom Škodo, Vrhnika, Voljčeva 4, kot kupcem, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini z ident.
št. 10.E (2002 921 100), stanovanje št. 4 v
1. nadstropju (3. etaži), s shrambama št. 4
v kleti (1. etaži), Vrhnika, Voljčeva cesta 4b,
vpisani v podvl. št. 4269/10, k.o. Vrhnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini prodajne pogodbe št. 362/903 z dne
9. 2. 1993 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini z ident.
št. 10.E (2002 921 100), stanovanje št. 4 v
1. nadstropju (3. etaži), s shrambama št. 4
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v kleti (1. etaži), Vrhnika, Voljčeva cesta 4b,
vpisani v podvl. št. 4269/10, k.o. Vrhnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 1. 2009
Dn 3297/2008
Os-1217/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog Marije Čehovin, Na Klisu 6b, Vrhnika,
ki jo zastopa Razor d.o.o., Kotnikova ulica
33, Ljubljana, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve listine, pogodbe, ki je bila
sklenjena med SGP Grosuplje iz Grosupljega, kot investitorjem in prodajalcem
ter Ivano Korica, takrat Na Klisu 27, Vrhnika, kot kupovalko in je bila overjena na
Občinskem sodišču v Grosupljem pod Ov.
št. I-411/1969, za nepremičnino, stanovanje št. 10 v 2. nadstropju (4. etaži), s
shrambo št. 10 v kleti (1. etaži), v skupni
izmeri 57,63 m2, v stavbi z naslovom Na
Klisu 6b, Vrhnika, z identifikacijsko številko 110.E (2002-2570-110).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marije Čehovin, Na Klisu 6b, Vrhnika,
na podlagi te pogodbe in kupne pogodbe z
dne 23. 1. 1979.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 1. 2009
Dn 3301/2008
Os-1218/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog Jura Dražetića, Na Klisu 6a, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listine, pogodbe št. 138/69 z dne 16. 4.
1969, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem in
Macarol Vladimirjem ter Marijo, Na Klisu
26, Vrhnika, kot kupcema, za nepremičnino, garažo št. 4 v kleti (1. etaži), v izmeri
10,13 m2, Na Klisu 6b, Vrhnika, (identif.
št. 2002-926-117).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Jura Dražetića, Na Klisu 6a, Vrhnika,
na podlagi te pogodbe, sklepov o dedovanju
in prodajne pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbija pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 1. 2009

Amortizacije
N 703/2008
Os-1040/09
V nepravdnem postopku predlagatelja
Branka Badoko, stanujočega Betnavska c.
31, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca
Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, Maribor (sedaj UPC
Tabor, d.d., Cankarjeva ul. 6, Maribor), v
postopku za razveljavitev listin (amortizacija
listin), in sicer 4 navadnih imenskih delnic –
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kosovnih, KRS Tabor d.d., Kardeljeva c. 49,
Maribor, po apoenih od I-A-34982, ki glasijo
na prinosnika oziroma na ime predlagateljeve pokojne tete Marije Vistan, stan. Betnavska 31, Maribor, ki je umrla dne 28. 9.
1998. Po njej je na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju v zapuščinski zadevi
opr. št. II D 761/98 z dne 9. 4. 1999, bil razglašen kot edini dedič Bodoko Branko.
Sodišče poziva vse, ki so zgoraj navedene listine našli, da to sporočijo sodišču
v roku 60 dni oziroma najdene listine predložijo sodišču ter vse upravičence iz listin,
da v priglasitvenem roku priglasijo svoje
pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave tega oklica,
bodo zgoraj navedene listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 46626/2008
Os-10051/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor – dostava, proti dolžnici Petri
Stanko, Poljska cesta 1, Rače, zaradi izterjave 95,44 EUR sklenilo:
dolžnici Petri Stanko, Poljska cesta 1,
Rače, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Otmar Zapletal, Vetrinjska ulica 11, 2000
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 21. 10. 2008
VL 43286/2008
Os-10134/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Terezika Mrak, Verovškova 60b,
Ljubljana, proti dolžniku Antonu Krašovcu,
Škofjeloška cesta 27, Medvode, zaradi izterjave 4.891,28 EUR sklenilo:
dolžniku Antonu Krašovcu, Škofjeloška
cesta 27, Medvode, 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 Matej Pečanac, Neubergerjeva 3,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2008

VL 41287/2008
Os-10294/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Micrat Leasing MB, d.o.o., Avtomobilska ulica 12, Maribor, proti dolžniku
Mitji Petrič, Kettejeva ulica 13, Maribor, ki
ga zastopa odv. Otmar Zapletal, Vetrinjska
ulica 11, Maribor, zaradi izterjave 2.263,13
EUR sklenilo.
dolžniku Mitji Petriču, Kettejeva ulica 13,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Otmar Zapletal, Vetrinjska ulica 11,
2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2008
VL 42447/2008
Os-10437/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Tone Jančič, Verovškova 60b,
Ljubljana, proti dolžniku Gabrijelu Peclu, Ulica Bratov Babnik 24, Ljubljana, zaradi izterjave 2.766,22 EUR sklenilo:
dolžniku Gabrijelu Peclu, Ulica bratov
Babnik 24, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Janez Pejovnik, Slovenska cesta 29, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2008
VL 69065/2008
Os-10438/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice NLB Leasing d.o.o. Ljubljana,
Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Edinu Tubichu, Cesta na Brdo 67, Ljubljana, zaradi izterjave
7.993,60 EUR sklenilo:
dolžniku Edinu Tubichu, Cesta na Brdo
67, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Jernej Pavšek, Kotnikova ulica 34, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2008
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VL 31845/2008
Os-10439/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Marles d.d., Limbuška
cesta 2, Limbuš, proti dolžniku Euro Marc
d.o.o., Potrčeva cesta 2, Ptuj, zaradi izterjave 1.201,80 EUR sklenilo:
dolžniku Euro Marco d.o.o., Potrčeva cesta 2, Ptuj, 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 Otmar Zapletal.
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 3. 12. 2008
VL 12051/2008
Os-10440/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, zavarovalna družba, proti dolžniku: Valentino Valentine, Dogoška cesta 79c,
Maribor – dostava, zaradi izterjave 1.236,82
EUR sklenilo:
dolžniku: Valentino Valentine, Dogoška
cesta 79c, Maribor – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Otmar Zapletal.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
VL 49159/2008
Os-10441/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, zavarovalna družba, proti dolžnikoma: Johnu Pitkovjatu, Ljubljanska cesta
94c, Maribor - dostava, Danieli Kesar, Zemljičeva ulica 24b, Maribor – dostava, zaradi
izterjave 9.937,44 EUR sklenilo:
dolžniku Johnu Pitkovjatu, Ljubljanska
cesta 94c, Maribor – dostava, Danieli Kesar,
Zemljičeva ulica 24b, Maribor – dostava, 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 za 1. dolžnika Johna Pitkovjata se postavi odv. Otmar
Zapletal.
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 3. 12. 2008
VL 54282/2008
Os-10442/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
– dostava, proti dolžniku Domnu Klobučarju
Cesta 1. maja 61, Kranj – dostava, zaradi
izterjave 340,11 EUR sklenilo:
dolžniku Domnu Klobučarju, Cesta 1.
maja 61, Kranj – dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Luka Podjed.
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 3. 12. 2008
VL 61750/2008
Os-10476/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
-– dostava, proti dolžniku Edinu Miziću, Partizanska cesta 040, Škofja Loka, zaradi izterjave 278,71 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Mizić Edinu se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik, upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj, se postavi odv. Mitja
Pavčič, Čufarjeva 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2008
VL 36063/2008
Os-10499/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Gorenjski glas d.o.o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, ki ga zastopa
odv. Hočevar-Mokorel, odvetniška družba,
o.p., Nazorjeva ulica 1, Kranj, proti dolžnici
Tanji Zupan, Maistrova ulica 7, Mengeš, zaradi izterjave 658,52 EUR sklenilo:
dolžnici Tanji Zupan, Maistrova ulica 7,
Mengeš, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Tamara Pavlin, Nazorjeva 12, 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 21. 11. 2008
VL 25992/2008
Os-1016/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr-
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šilni zadevi upnika Marjana Koheka s.p.,
Partizanska ulica 31, Murska Sobota, ki ga
zastopa odv. Silvo Belec, Lendavska ulica 5a, Murska Sobota, proti dolžniku Alexu
Onassisu, Koroška cesta 113, Maribor, ki
ga zastopa odv. Otmar Zapletal, Vetrinjska
ulica 11, Maribor, zaradi izterjave 13.931,20
EUR sklenilo:
dolžniku Alexu Onassisu, Koroška cesta
113, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2008
P 134/2008
Os-10436/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zmaga Resinoviča,
Reška cesta 20, Hrpelje, 6240 Kozina, ki ga
zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper tožene stranke: 1. Danico Armino,
Monbaldone, Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Antona Resinoviča, neznanega bivališča, 3. Ido Resinovič, neznanega bivališča
in 4. Ivana Resinoviča, neznanega bivališča,
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženim strankam, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženim strankam:
1. Danici Armino, Monbaldone, Italija, sedaj
neznanega bivališča, 2. Antonu Resinoviču,
neznanega bivališča, 3. Idi Resinovič, neznanega bivališča in 4. Ivanu Resinoviču,
neznanega bivališča, s sklepom z dne 23.
12. 2008, postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod
Sablanico 6, Sežana, ki bo tožene stranke
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožene stranke ali njihov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 12. 2008

Oklici dedičem
D 25/2008
Os-10434/08
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 16. 1. 2008 umrli
Petrini Čibej, rojeni 25. 11. 1917, upokojenki iz Lokavca 132/a, državljanki Republike
Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko, v kateri je za oporočne dediče določila Marto,
Stanislava, Denisa in Sama Trebižana. Kot
zakonita dediča tretjega dednega reda bi
prišla v poštev tudi Luciano in Emanuelita Paradiso, ki bivata v Avstraliji, vendar
naslov njunega bivališča ni znan. Sodišče
poziva dediča neznanega bivališča, da se
v enem letu od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tega sodišča, priglasita sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče
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zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo
zaključilo na podlagi podatkov s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 23. 12. 2008
D 401/2007
Os-10139/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 13. 1. 1972 umrli Ivani Skumavec, ki
je bila rojena 13. 2. 1885 in je nazadnje stanovala v Srednji vasi v Bohinju št. 15.
Ker sodišču vsi zakoniti dediči po imenovani pokojni niso poznani, jih sodišče poziva, da se v roku enega leta od objave tega
oklica javijo sodišču, v nasprotnem primeru
bo sodišče kot dediče upoštevalo le tiste, ki
so navedeni v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 12. 2008
D 75/2008
Os-9755/08
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Mariji Trupej,
hčeri Petra, rojeni 9. 2. 1895, nazadnje stalno stan. Vrenska gorca 30, Buče, umrli dne
15. 2. 1982, v skladu s členom 130/1 in 2
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) ter
členom 131/1 ZD, dne 6. 10. 2008 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Mariji Trupej, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Mariji Trupej se po pravnomočnosti tega
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sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Mariji Trupej se postavi Patricija Goručan, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 10. 2008

Oklici pogrešanih
N 26/2008
Os-9857/08
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah je v
teku nepravdni postopek, da se Rekar Andreja, roj. 24. 11. 1877, stanujoč na naslovu
Mojstrana 54, kot pogrešano osebo razglasi
za mrtvega.
Pri nepremičninah, ki so vpisane pri vl.
št. 1706 in vl. št. 1719, k.o. Dovje, je na
podlagi potrdila z dne 12. 10. 1923, opr. št. A
59/16, še vedno vknjižena služnost stanovanja in realnega bremena dajatve drv v smislu
oporoke z dne 26. 12. 1915, v korist Rekar
Andreja. To služnost je potrebno izbrisati. Do
sedaj so bila neuspešna vsa iskanja, da bi kaj
izvedeli o pogrešani osebi. Rekar Andrej naj
bi bil pokojni od februarja 1945.
Pogrešani osebi je bila kot skrbnica za
posebni primer postavljena Vida Legat, Cesta v Radovno 7.

V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, prav tako pa
pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in o
njegovem življenju, naj se javijo Okrajnemu
sodišču na Jesenicah oziroma skrbnici pogrešanega za posebni primer, v roku 3 mesecev po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 12. 2008
N 1/2008
Os-10512/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagateljice Ane Franca, Via Colonia
33, Trst, Italija, ki jo zastopa odv. Hranislav
Đurković, zoper nasprotnega udeleženca
Antonia Roiza fu Antonio, neznanega prebivališča, zaradi razglasitve za mrtvega, dne
15. 12. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antonia
Roiza fu Antonio, neznanega prebivališča,
za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Dobrun Janez, Zg. Jezersko 25, Zgornje
Jezersko, zavarovalno polico, št. POL-01
000009163, izdala zavarovalnica Moja naložba. gns‑302603
Drole Urban, Krožna ulica 12, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500085292, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt‑302527
Može Maja, Cesta 1. maja 123, Jesenice, zavarovalno polico, št. 50500014162,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnx‑302548

Spričevala preklicujejo
Blazce Marsell, Hrib 9, Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Ekonomsko admnistrativega šolskega centra v Kopru, izdano leta 1976 in 1977, izdano na ime Blažič Marcela. gng‑302565
Brezovar Dušan, Flandrova ulica 17,
Ljubljana, diplomo Izobraževalnega centra
Litostroj. gnh‑302589
Crnalić Armin, Polje, cesta VI/16, Ljubljana-Polje, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, smer gostinsko/turistični tehnik, izdano leta 2008. gnd‑302568
Cukjati Rok, Kosovelova 17, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje tehniške
in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2002,
2003 in 2004. gnn‑302533
Čohilj Debora, Dekani 226, Dekani, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta 1987, 1988 in
1989. gny‑302572
Ćatipi Benjamin, Titova ulica 58, Radeče,
spričevalo 7. razreda OŠ Marjana Nemca
Radeče, izdano leta 2007. gnk‑302561
Glavan Kseneman Vida, Zvezda 18,
Ljubljana, diplomo Fakultete za upravo Ljubljana, izdana leta 1987. gns‑302528
Glavan Luka, Arclinova cesta 7/a, Vojnik, spričevalo 2. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole v Celju – avtomehanik,
izdano leta 2004. gnq‑302534
Godec Bogdan, Kompolje 21, Boštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik,
izdano leta 1996/97. gnm‑302584
Gregorin Andrej, Vrbljene 1B, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Osnovne šole Ig,
izdano leta 1998/99. gnx‑302598
Horvat Samo, Stročja vas 85, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota, smer trgovec, izdano
leta 2000/01. gny‑302597
Javornik Ana, Pohorska 7, Slovenj Gradec, spričevalo Gimnazije Slovenj Gradec.
gny‑302547
Jerič Urška, Glinje 10, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo Srednje trgovske šole
Kranj, izobraževalni program – ekonomsko-komercialni tehnik, izdano leta 2000.
gnk‑302586
Jurkošek Andrej, Kanjuce 3, Štore, spričevalo 3. letnika Poklicne gradbene šole v
Celju, izdano leta 2002. gnb‑302545

Ključevšek Tomaž, Voduškova ulica 20,
Ljubljana, indeks, št. 12130080817, izdala
Višja strokovna šola za telekomunikacije –
izredni. gni‑302588
Korošec Gašper, Valjavčeva 9, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro šole Kranj - energetik, izdano leta 2000.
gnm‑302559
Košir Špela, Finžgarjava ulica 24, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1995. gnd‑302543
Kranjc Eva, Erbežnikova ulica 35, Ljub
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo Ljubljana, izdano leta
2008. gnw‑302524
Krese Zvonko, Bukovica 85, Volčja Draga, spričevalo o zaključnem izpitu Živilsko
prehrambene šole Maribor. gnl‑302535
Kurent Miha, Gorenja vas 7/a, Mirna,
indeks, št. 59070144, izdalo Visokošolsko
središče Novo mesto. gnx‑302523
Lenček Maruša, Moste 45/a, Komenda,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
Ljubljana, izdano leta 2005. gnu‑302551
Lipuš Olga, Podvelka 18, Podvelka,
spričevalo Srednje šole Slovenj Gradec,
smer zdravstveni tehnik, izdano leta 1986.
gnv‑302575
Mirkac Maja, Šmiklavž 19B, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, indeks, št. 51076810, Fakulteta za kmetijstvo Maribor. gnx‑302573
Ognjanovič Petra, Trg 4. julija 55, Dravograd, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gostinske šole Slovenj Gradec, izdano na
ime Videršnik Petra. gnz‑302521
Oražem Janez, Pivška ulica 1, Postojna,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehniške
in naravoslovne šole Postojna - vzdrževalec in upravljalec strojev, št. I-KS/1007.
gnz‑302546
Ornik Matej, Arbajterjeva ulica 5, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne tehnične elektro šole Ptuj, izdano leta 2000.
gnv‑302525
Peršič Petra, Ograje 51/A, Logatec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, izdano leta 1997
in 1998. gnq‑302530
Podgoršek Martin, Pustnice 2, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje računalniške šole Ljubljana, izdano leta 1992.
gnf‑302566
Podkrajšek Luka, Litijska 6, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
2006/07. gnw‑302599
Podobnik Janja, Brekovice 3, Žiri, spričevalo 8. razreda OŠ Žiri, izdano leta 1999.
gnl‑302560
Pogačar Janko, Migolica 13, Mirna, spričevalo 8. razreda OŠ Gorje, izdano leta
1976. gno‑302557
Potočnik Andreja, Brezova 27, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo o zaključnem izpitu
Frizerske šole Borisa Kidriča, Celje, smer nega-frizer, izdano leta 1992/93. gnt‑302602
Radionovič Suzana, Hraše 45, Smlednik,
spričevalo 3. letnika Srednje biotehniške
šole Kranj. gnh‑302564
Rugel Sonja Marija, Linhartova cesta 9,
Ljubljana, preklic indeksa, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 3/09. gnf‑302541

Rugel Sonja Marija, Linhartova cesta 9,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice, objavljenega v Ur. l. RS, št. 3/09. gne‑302542
Smrekar Dušan, Pestotnikova ulica 26,
Kranj, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 2004/05. gnb‑302595
Šabič Škrabar Sabina, Vrhpolje 14, Kozina, spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1990/91. gnv‑302600
Šabič Škrabar Sabina, Vrhpolje 14, Kozina, spričevalo 2. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1991/92. gnu‑302601
Škufca Nina, Masarykova cesta 19, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004/05, 2005/06.
gnc‑302594
Štebe Luka, Ulica Kamniškega bataljona
6, Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani. gns‑302553
Voršič Andreja, Jereka 4B, Bohinjska Bistrica, indeks, št. 23080347, Fakulteta za
strojništvo. gne‑302567
Vrhovec Vid, Verd 52, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje poklicne strokovne šole
Bežigrad, izdano leta 2005/06. gng‑302590
Zver Peter, Štefana Kovača 62, Turnišče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika - strojni mehanik Murska Sobota,
izdano leta 2002 in 2003. gnk‑302536
Židanik Zvonko, Pod smreko 6, Črnomelj, spričevalo o končani OŠ ZIK Črnomelj, št. delovodnika 162, izdano leta 1992.
gnz‑302596
Žigman Žiga, Peršonova 48, Ptuj, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta
1999. gni‑302538
Župevec David, Dolenjske Toplice Podhosta 30, Dolenjske Toplice, spričevalo
1. letnika Biotehnične gimnazije Novo mesto. gng‑302540

Drugo preklicujejo
Autocommerce d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, štampiljko z napisom Autocommerce d.o.o. Regijski center Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, s številko 2.
gnw‑302549
Dadex d.o.o., Ulica 1. avgusta, Kranj,
delovno dovoljenje za Stojanović Srbobran,
izdano na Zavodu za zaposlovanje Kranj v
mesecu maju 2008. gnj‑302587
Dermastja Jure, Merosodna ulica 1, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 20030068,
Pravna fakulteta. gnl‑302585
Fece Vesna, Šmarska cesta 42, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 09990868, Fakulteta za pomorstvo in promet. gnu‑302526
Ferdo d.o.o., Linhartova cesta 104, Ljubljana, delovno dovolenje za delavca Shain
Krasniqi z dne 21. 2. 2006, št. 99289970362,
delovodna št. 436-1957/05-0953, veljavno
do 23. 1. 2010. gnr‑302529
Grivić Vanja, Milke Kerin 3, Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic
zdravstveni tehnik, opravljen v splošni bolnišnici v Celju, leta 1994. gnv‑302550
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Horvat Mateja, Kunaverjeva ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20030139, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. gnj‑302537
Ičanović Šemsudin, Prule 8, Ljubljana,
dovoljenje za zaposlitev, št. 04244229945,
izdano 9. 6. 2008. gnt‑302552
Intereuropa Transport d.o.o., Vojkovo
nabrežje 32, Koper - Capodistria, hrvaške
dovolilnice 191/11, št. 142, za leto 2008.
gnn‑302583
Kamberović Indira, Ljubljanska 99,
Šmarje-Sap, dovoljenje za novo zaposlitev, št. 04244222222, izdano 6. 3. 2008.
gnr‑302554
Komarov Mateja, Bedenj 24, Adlešiči, študentsko izkaznico, št. 71080085,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnp‑302531
Kotar Nejc, Podmolniška cesta 50, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Poklicna
elektro šola v Ljubljani. gng‑302519
Kralj Lucija, Hruševska cesta 80A, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31230132,
izdala Fakulteta za farmacijo. gnd‑302593
Krnc Mateja, Sarsko 1A, Ig, dijaško izkaznico, izdala ŠCPET Ljubljana. gnj‑302562
Lugariček Franjo, Cesta na Ostrožno 12,
Celje, digitalno kartico, št. 2070500000449000,
izdal Cetis d.d. gnt‑302577
Mujić Novalija, Vipavska c. 2, Ajdovščina, digitalne kartice št. 1070500003975000,
izdal Cetis d.d. gno‑302582
Namorš Vujinović Peter, Cesta na Brinovec 14, Ljubljana, službeno izkaznico št.
100387, izdalo Ministrstvo za notranje zadeve v Ljubljani. gnb‑302570
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Narat Martin, Podgorje 76, Kamnik, potrdilo o opravljenem izpitu za voznike, izdala
Šola za poklicne voznike Ježica leta 1982.
gnc‑302569
Piščanec David, Moste 25/e, Žirovnica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-7345-06/94, izdano 30. 11. 1994.
gny‑302522
Pogačnik Gregor, Zlato polje 12, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 63020123, izdala
FRI Ljubljana. gno‑302532
Pogorelčnik Mario, Ozare 15, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 19432768,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnn‑302558
Poler Slavko, Selnica ob Muri 161,
Ceršak, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500009962000, izdajatelj Cetis Celje. gnb‑302520
Prevodnik Nevenka, Jezerska ulica
28, Škofja Loka, študentsko izkaznico,
št. 41020058, izdala Medicinska fakulteta.
gne‑302592
Soršak Matjaž, Mariborska cesta 4, Rače,
voznikovo kartico št. 1070500001923000.
gnw‑302574
Spačal Silvija, Vojščica 57, Kostanjevica na Krasu, študentsko izkaznico, št. 41980103, Medicinska fakulteta.
gni‑302563
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, izvod potrdila št. 007365/JM44-24222/2008, za voznika Sergeev Sergey,
izdano dne 11. 6. 2008, z veljavnostjo od
11. 6. 2008 do 8. 7. 2009, izdano pri OZS.
gns‑302578

Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, izvod potrdila št. 007365/BGD44-24625/2008, za voznika Dragana Mrvaljevića, izdano dne 8. 7. 2008, z veljavnostjo
od 8. 7. 2008 do 15. 5. 2009, izdano pri
OZS. gnr‑302579
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, izvod potrdila št. 007365/BGD44-2-4971/2008,
za voznika Pašić Radeta, izdano dne 21. 7.
2008, z veljavnostjo od 21. 7. 2008 do 15. 5.
2009, izdano pri OZS. gnq‑302580
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, izvod potrdila št. 007365/BGD44-312088/2007, za voznika Grbić Antuana,
izdano dne 19. 8. 2008, z veljavnostjo od
19. 8. 2008 do 8. 7. 2009, izdano pri OZS.
gnp‑302581
Šveb Marjan, Učakovci 18, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 19427505, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnp‑302556
Tomažič Tomaž, Malokvec 14/a, Tržišče,
študentsko izkaznico, št. 63080326, izdaka Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnq‑302555
Transport Bojan Požgan s.p., Brunšvik
24, Rače, izvod licence št. 007325/004, ser.
št. O0305120, izdana pri OZS, dne 26. 11.
2008, z veljavnostjo od 7. 1. 2008 do 7. 1.
2013, datum izdaje licence je 26. 11. 2007.
gnu‑302576
Trboča Dario, Rjava cesta 2B, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 100475, izdalo Ministrstvo za notranje zadeve. gnf‑302591
Voršič Mateja, Jereka 4/b, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 31230037, izdala
FFA Ljubljana. gnh‑302539
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