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Javni razpisi
Št. 46/09

Ob-1889/09
Preklic
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS) preklicuje javni razpis RS Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, Ljubljana,
Parmova 53, številka 323-82/2004-1, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z
dne 23. 7. 2004.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 46/09
Ob-1962/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
– ZVet-1 (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 –
ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US
in 93/05 – ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje
reprodukcije z osemenjevanjem
domačih živali na območju Republike
Slovenije
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije
(VURS), Ljubljana, Parmova 53.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij verificiranim veterinarskim organizacijam za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije.
1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in koncesionarjem.
2. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veterinarske organizacije za ali veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto
C, ali veterinarsko bolnico, ali veterinarsko
kliniko,
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi
(potrjen obrazec M-2),

– za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske
dejavnosti (licenco ali številko odločbe o
licenci), za veterinarskega pomočnika pa
potrdilo o doseženi izobrazbi,
– šifre osemenjevalcev, ki bodo opravljali
osemenjevanje,
– pogodbo (ali pogodbe) z osemenjevalnim središčem ali distribucijskim centrom
glede načina dobave semena za posamezne vrste živali,
– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra za veterinarske organizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih družbah oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za veterinarske organizacije, ki so
organizirane kot samostojni podjetniki, ki ne
smeta biti starejša od 15 dni.
3. Pogoji:
– na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje
po predpisu, ki ureja pogoje za veterinarske
organizacije in imajo odločbo o verifikaciji,
ali za veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali veterinarsko kliniko,
– veterinarske organizacije morajo zagotavljati osemenjevanje najmanj 360 dni v
letu in imeti ustrezno opremo za osemenjevanje ter razpolagati s predpisanimi dokumenti o razmnoževanju.
4. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – osemenjevanje«, na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog
prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa,
ki bodo prispele do vključno 20. 3. 2009 bo
25. 3. 2009, ob 9. uri, v prostorih VURS,
Ljubljana, Parmova 53.
Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo
vloge prispele na naslov iz 5. točke tega
razpisa do vključno 20. dne v preteklem
mesecu. Prijave prejete po 20. dnevu v preteklem mesecu bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji,
razen za prvo odpiranje, bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred odpiranjem vlog
prispelih na javni razpis.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.

7. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku
30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-00, vsak dan od 9.
do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 55/09
Ob-1927/09
Na podlagi 68. člena Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu:
ZMed-UPB1), Uredbe o izvedbi rednega
letnega javnega razpisa za sofinanciranje
projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03,
35/04 in 34/06) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) Ministrstvo za
kulturo RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
redni letni javni razpis
za sofinanciranje projektov iz
proračunske postavke za avdiovizualne
medije v letu 2009
(JPR15-AVP–2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del na področju medijev, in sicer:
– kratkih dokumentarnih, igrano-dokumentarnih, igranih, eksperimentalnih in animiranih filmov, ki niso daljši od 30 minut (t.j.
v trajanju do vključno 30 minut),
– srednjemetražnih dokumentarnih in
igrano-dokumentarnih filmov, ki niso krajši
od 30 minut in ne daljši od 60 minut (t.j. v
trajanju od 30 minut do vključno 60 minut),
– serij, s poudarkom na obliki in vsebini,
primerni za televizijsko predvajanje in
– projektov, namenjenih za prikazovanje
izključno preko svetovnega spleta.
2. Slovenska avdiovizualna dela so dela,
ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so producirana v madžarskem
in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki
živita na območju Republike Slovenije, ter
dela slovenskega kulturnega izvora iz drugih
področij umetnosti, če so izražena kot individualne intelektualne stvaritve s področja
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književnosti, znanosti in umetnosti in so izdelana oziroma primerna za predvajanje na
televizijskem programu. Slovenska avdiovizualna dela so dela, ki ustrezajo pogojem,
določenim v Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del
(Uradni list RS, št. 105/01).
3. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega največ do
80% vseh predvidenih stroškov. Dodeljena
sredstva se lahko porabijo le za namene
pokrivanja stroškov izdelave prijavljenega
slovenskega avdiovizualnega dela.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis v sprejetem
proračunu za leto 2009 je 760.000 EUR.
V predlogu rebalansa proračuna za leto
2009 so predvidena za ta razpis dodatna
proračunska sredstva, tako da bo okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis 1.900.000 EUR, oziroma
toliko, kolikor bo znašala proračunska postavka 3991 – Programi za avdiovizualne
medije, po potrditvi rebalansa v Državnem
zboru.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe (samostojni
podjetniki), ki so registrirane za produkcijo
avdiovizualnih in/ali filmskih del (v nadaljnjem besedilu: producent),
– izdajatelji televizijskih programov, ki so
registrirani za produkcijo avdiovizualnih in/
ali filmskih del.,
– izdajatelji spletnih medijskih vsebin.
Na razpisu lahko sodelujejo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem
delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračun
države ali lokalne skupnosti, RTV prispevek
itd.).
Če se na razpis prijavi veliko ali srednje
podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja
na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(2004/C 244/02), je tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki
je sestavni del prijavnega obrazca.
6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
– Predlagatelji lahko ne glede na zvrst
projekta na razpisu kandidirajo z največ tremi projekti v posameznem programskem
sklopu.
– Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS ali njegovega proračunskega uporabnika.
7. Obvezna dokazila, ki jih mora predložiti predlagatelj projektov (našteta dokazila
je potrebno predložiti vsem projektom, razen
če je pri posameznem dokazilu navedeno
drugače):
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje avdiovizualnega projekta,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna,
– izjava št. 1 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02),
– izjava št. 2 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS
in njegovih proračunskih uporabnikov,
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– izjava št. 3 – o resničnosti in točnosti
navedenih podatkov,
– izjava št. 4 – o programski volji izdajatelja medija.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisnega besedila, pa so obvezna dokazila še:
– sinopsis (na eni strani),
– scenarij (za igrane in dokumentarnoigrane projekte),
– scenarij ali podrobna razdelava vsebin
in pristopa (za dokumentarna dela in spletne
projekte),
– vzorec animacije ali vzorčni film (potrebno priložiti animiranim filmom),
– komentar režiserja o strukturi in vizualnih elementih projekta (na eni strani),
– seznam realiziranih del producenta in
režiserja (vključno s sodelovanjem na festivalih in nagradami),
– izjave koproducentov in drugih sofinancerjev projekta o zagotavljanju predvidenih
sredstev,
– izjave koproducentov o prenosu pooblastil na nosilca produkcije (priskrbi predlagatelj sam),
– izpisek iz sodnega registra, upravne
enote, izpisek Ajpesa ali drug pravni akt, iz
katerega so razvidni podatki o zakonitem
zastopniku in dejavnosti prijavitelja.
8. Predlagatelji, ki niso realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let do Ministrstva za kulturo RS, ali imajo neurejena
pogodbena razmerja ali neporavnane obveznosti z ministrstvom, oziroma z njegovimi
posrednimi proračunskimi uporabniki (npr.
Filmskim skladom RS – javnim skladom), ne
morejo kandidirati na tem razpisu oziroma
ne morejo biti sprejeti v sofinanciranje.
9. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje ministrica.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavrženje vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
10. Splošni razpisni kriteriji:
– pomen projekta za razvoj ustvarjanja
slovenskih avdiovizualnih del in za uveljavljanje slovenske avdiovizualne produkcije
doma in v tujini – do 10 točk;
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in slovenskega jezika (skupaj do 60
točk):
– kvaliteta scenarija ali zasnove projekta – do 10 točk,
– profesionalnost projekta izvedbe –
do 10 točk,
– utemeljenost žanrske raznovrstnosti
– do 10 točk,
– izvirnost in inovativnost v rabi medija
– do 10 točk,
– komunikativnost – do 10 točk,
– avtorski pristop – do 10 točk);
– odmevnost doslej realiziranih projektov
– do 10 točk.
11. Prednostni razpisni kriteriji (točke se
dodelijo avtomatično, v kolikor predlagatelj
oziroma projekt izpolnjuje pogoje):
– projekt je dokumentarno ali igrano-dokumentarno delo – 5 točk,
– projekt je vsebinsko namenjen otrokom
in mladini – 5 točk,
– projekt mladega avtorja (do vključno
30 let) – 5 točk,
– projekt z mednarodno vsebino –
5 točk.
Skupaj možnih točk posameznega ocenjevalca je 100.

12. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni z večjim
številom točk. Dokončni izbor bo opravljen v
skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
13. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2009.
14. Razpis se prične z dnem 27. 2. 2009
in se zaključi z dnem 30. 3. 2009.
15. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni list, obrazci št. 1., 2. in 3. ter
izjave št. 1., 2., 3. in 4.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni Ministrstva za kulturo RS. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani Ministrstva za kulturo: http://www.
mk.gov.si.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000
Ljubljana).
17. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.
Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo
predložiti v ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, najkasneje do 30. 3. 2009 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka v zapečateni kuverti
z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – javni
razpis za AV medije (JPR15-AVP-2009). Na
hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Po preteku navedenega datuma, t.j. po
30. 3. 2009, vlog več ni mogoče spreminjati
in/ali dopolnjevati.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo
štele za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih
dokazil, ki jih zahtevata besedilo razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
18. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: ivan.oven@gov.si (tel.
01/369-59-78), maja.lapanja@gov.si (tel.
01/300-58-00).
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 56/09
Ob-1928/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 56/08), Zakona o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo, ZSNNPK –
UPB1 in 77/08) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo
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za kulturo (v nadaljevanju Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
delovanje mreže multimedijskih centrov,
ki se bodo v letu 2009 sofinancirali
iz integralnih sredstev proračuna
Republike Slovenije
(v nadaljevanju: projektni razpis 12
z oznako JPR12-MMC-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa
V okviru tega razpisa se financira:
1.1. Delovanje programa multimedijskih
centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije: sredstva so namenjena programom posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo
po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne kulture, v smislu decentralizacije tovrstne ponudbe, večje dostopnosti do tovrstnih orodij
in vsebin ter višje ravni ustvarjalnega dela s
pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. V letu 2009 bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju
delovanja programa multimedijskih centrov
z namenom povečanja števila dnevnih uporabnikov v posameznih multimedijskih centrih, povečanja števila izvedenih delavnic
ter seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje: IKT),
povečanja števila intermedijskih in multimedijskih dogodkov ter ustvarjanja umetniških
presežkov v okviru kulturnih projektov na
področju kreativne uporabe IKT.
1.2. Delovanje regijskih kulturnih centrov: financira se predvsem dejavnosti, ki so
vezane na delovanje regijskih kulturnih središč. Del sredstev bo tako namenjen tistim
dejavnostim multimedijskih centrov, ki so
vezane na vzpostavitev in vzdrževanje regijskih kulturnih portalov in za zagotavljanje
oskrbe s kulturnimi informacijami iz regije
oziroma za sodelovanje z društvi, organizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni regiji. V letu
2009 bodo sredstva namenjena predvsem
zagotavljanju delovanja regijskih kulturnoinformacijskih središč in povezovanju v mreži M3C. Cilj je povečati število predstavljenih
kulturnih institucij, predvsem v povezavi z
njihovim delovanjem na posameznih regijskih spletnih portalih, kakor tudi informiranje o drugih kulturnih subjektih, dogodkih
in dejavnostih v regijah ter povezovanje v
nacionalni kulturni portal.
2. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
2.1. Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih multimedijskih centrov
Upravičene dejavnosti, sofinancirane iz
integralnih sredstev proračuna RS, so stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se
nanašajo na naslednje kulturne dejavnosti
posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova opreme
in prostorov niso upravičeni stroški):
2.2.1. Multimedijski centri:
– dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturnih projektov;
– svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev;
– potni stroški in stroški nastanitev za
gostovanja pri izvedbi intermedijskega programa;

– raziskave in razvoj programskih aplikacij,
ki podpirajo kreativno uporabo IKT;
– obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT;
– oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru novomedijskih projektov;
– multimedijske in internetne podporne dejavnosti novomedijskih dogodkov;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom razvijanja kreativne digitalne kulture.
2.2.2. Regijski kulturni centri:
– dogodki, prireditve, festivali, kamor je
vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje z
namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih
portalov;
– potni stroški in stroški nastanitev za goste, ki pomagajo razvijati portale;

Št.

16 / 27. 2. 2009 /

Stran

353

– raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih
portalov;
– obveščanje in oglaševanje v regiji z
namenom povečati prepoznavnost in pomen centrov v regijah z vsemi njihovimi
dejavnostmi;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT
med kulturnimi subjekti v regiji;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti za kulturne subjekte v regijah;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd. z
namenom neformalnega izobraževanja,
povezovanja in združevanja kulturnih subjektov v regijah.
3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev
3.1. Razpoložljiva finančna sredstva:
Predvidoma so za razpis na razpolago
naslednja sredstva:

Multimedijski centri – (proračunska postavka 6113)

80.000,00 EUR

Regijska kulturna središča (proračunska postavka 5789)

110.223,00 EUR

Skupna višina okvirno razpoložljivih sredstev

190.223,00 EUR

Višina okvirno razpisanih sredstev je navzgor omejena z rebalansom proračuna RS.

3.2. Višina zaprošenih sredstev:
V tem razpisu so zneski za upravičene
dejavnosti, navedene v 2. poglavju besedila,
omejeni na najvišji zaprošeni znesek za vsakega predlagatelja do višine 17.000 EUR.
Zaprošena sredstva ne smejo presegati
70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu so:
– nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva,
ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja kulture v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora
prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– prijavitelji, ki zagotavljajo javen, prost
in brezplačen dostop do multimedijskega
centra, njegovih dejavnosti in do sodobne
IKT za kreativno delo (obvezno dokazilo:
podpisana in žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja javen, prost in brezplačen
dostop do MMC, njegovih dejavnosti in do
sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo);
– da je prijavitelj lastnik, upravljavec ali
najemnik prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezno dokazilo: kopija pogodbe ali drugega pravnega dokumenta o
upravljanju prostorov, najemu oziroma o
njegovem lastništvu);
– prijavitelji, ki zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost:
poznavanje uporabe interneta, osnovnih
uporabniških programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc), ki bo v času delovanja multimedijskega centra stalno prisotna v prostoru in bo zagotavljala strokovno
svetovanje, pomoč pri delu ter nadzor in
legalno uporabo opreme in aplikacij (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava
o zagotavljanju stalne prisotnosti strokovne
osebe za delo z uporabniki);

– prijavitelji, ki zagotavljajo dostop do
informacijsko-komunikacijske opreme vsaj
6 dni v tednu, vsaj 6 ur dnevno ali s posebno utemeljitvijo vsaj 5 dni v tednu, vsaj 8
ur dnevno (obvezno dokazilo: podpisana in
žigosana izjava o zagotavljanju dostopa do
informacijsko-komunikacijske opreme vsaj
6 dni v tednu, vsaj 6 ur dnevno ali s posebno utemeljitvijo vsaj 5 dni v tednu, vsaj 8 ur
dnevno);
– prijavitelji, ki zagotavljajo stalno varovanje opreme in objekta (obvezno dokazilo:
kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja stalno varovanje opreme in objekta);
– prijavitelji, ki zagotavljajo financiranje
širokopasovne povezave do svetovnega
spleta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s
pravno osebo, ki zagotavlja širokopasovno
povezavo do svetovnega spleta);
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali
projektov, ki jih bo v letu 2009 že sofinanciralo Ministrstvo za kulturo;
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da zaprošajo
za sredstva, ki ne presegajo 70% celotne
vrednosti za program posameznega multimedijskega centra in da zaprošena višina
ne presega 17.000 EUR (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da
zaprošajo le do 70% celotne vrednosti za
program multimedijskega centra in da zaprošena višina ne presega 17.000 EUR);
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da kandidirajo na tem razpisu le z enim predlogom;
– prijavitelji, ki izkazujejo pripravljenost
za povezovanje v mrežo multimedijskih centrov vseh statističnih regij Slovenije M3C
(obvezno dokazilo: podpisana in žigosana
izjava o pripravljenosti za povezovanje v
mrežo multimedijskih centrov vseh statističnih regij Slovenije M3C) oziroma, da so že
vključeni v obstoječo mrežo multimedijskih
centrov (obvezno dokazilo: kopija vpisa/navedbe o vključenosti v mrežo M3C na internetni strani) ter pripravljenost za aktivno
sodelovanje pri različnih projektih v mreži
multimedijskih centrov M3C;
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– prijavitelji, ki zagotavljajo, da bodo do
konca leta 2009 priskrbeli informacije čim
več delujočih kulturnih subjektov iz svoje
regije, jih vključili v regijski kulturni portal in
zagotovili prenos informacij na nacionalni
kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da bodo do
konca leta 2009 priskrbeli informacije čim
več delujočih kulturnih subjektov iz svoje
regije, jih vključili v regijski kulturni portal in
zagotovili prenos informacij na nacionalni
kulturni portal);
– prijavitelji, ki na svojem portalu zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami iz

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje
z društvi, organizacijami, posameznimi avtorji
in producenti kulturnih vsebin ter javnimi zavodi s področja kulture iz regije, v kateri MMC
deluje (obvezno dokazilo: navedba vpisanih
kulturnih subjektov iz svoje regije, lahko v
obliki kopije z internetnih strani MMC);
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da so v letu
2008 izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do ministrstva, tudi če te izhajajo iz obveznosti razpisov v letu 2004 in 2005–2006.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih

uslužbencev imenuje minister. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih
in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti v letu 2008 (nečrpanje sredstev, nerealizacija programa, dela programa ali projektov, neporočanje ali nepopolno
in nekvalitetno poročanje – tudi iz naslova sodelovanja v razpisih leta 2004 in/ali
2005–2006) razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.

6. Razpisni kriteriji
Splošni kriteriji

Opis kriterija

Ustreznost projekta

Možno
št. točk

Doseženo
št. točk

30

Kakovost predlaganega kulturnega programa

Kakovost predlaganega kulturnega programa prijavitelja

Izkazovanje izvirne zasnove

Ustvarjalnost v pristopu in izvedbi programa

Aktualnost ponudbe

Raznovrstna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih
skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev

10

Izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese

Predvidena prepoznavnost v lokalnem regijskem prostoru, slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni
javnosti, predvsem EU

5

Finančni načrt
Sestava stroškovnega načrta

10
5

10
Razvidnost prikaza stroškovnega načrta in utemeljenost
nujnosti izdatkov

5

Stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja Delež sofinanciranja programa z lastnimi ali drugje priza izvedbo programa
dobljenimi sredstvi
Trajnost projekta

5
15

Ocena uspešnosti in kakovosti delovanja v
preteklih letih

Uspešnost vzpostavitve centra in izvedbe programa v
letih od 2004 dalje, s poudarkom na letu 2006 in 2008

5

Trajnost projekta

Nadaljevanje, nadgrajevanje, generiranje novih projektov v letu 2008

5

Stopnja vpetosti v regionalni kulturni in razvoj- Sodelovanje s subjekti s področja kulture in umetnosti
ni prostor
ter z regionalnimi razvojnimi agencijami
Sposobnost izvedbe

5
20

Reference prijavitelja in posameznikov, ki so
udeleženi v vodenju

Reference prijavitelja (pravne osebe) in posameznikov s
področja intermedijske dejavnosti

10

Reference izvajalcev, avtorjev in avtorskih
skupin, ki bodo sodelovali pri oblikovanju in
izvajanju programa

Reference izvajalcev programa, avtorjev in avtorskih
skupin s kulturnega in intermedijskega področja

10

Skupno število točk

75

Prednostni kriteriji:
Kriterij

Opis kriterija

Možno
število točk

Prednostna območja dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj

Umestitev v regije A in B (5 točk) v regije C (2 točki) in D
(0 točk)

5

Vrsta uporabe informacijske tehnologije

Stopnja kreativne uporabe informacijske tehnologije

5

Dostopnost prostorov za invalide

Dostopnost za invalide, tudi sanitarij

5

Časovna dostopnost

Brezplačna dostopnost za javnost v razpisanem času

5

Frekventnost lokacije na dan

Število obiskovalcev na dan

5

Skupno število točk

25

Skupaj – splošni in prednostni kriteriji

100

Doseženo
št. točk
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7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno skupno število
prejetih točk za projekt, iz naslova splošnih
in posebnih kriterijev, je 100 točk. Financirani so lahko tisti projekti, ki prejmejo vsaj 81
točk. Izmed projektov, ki bodo prejeli 81 točk
ali več, bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne komisije v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev za projekt
je odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt (od 81 do 100 točk), od
števila projektov, ki bodo presegli prag 81
točk, obsega in realne finančne zahtevnosti
projekta.
Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki so
na razpolago, izbran vsaj en multimedijski
center oziroma regijski kulturni center, ki bo
v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten višje, razen v primeru zavržbe iz naslova
prvega odstavka 5. člena tega razpisa ali iz
naslova neporavnanih obveznosti do ministrstva, kot je navedeno v drugem odstavku
5. člena razpisa.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določeni z državnim proračunom za leto
2009 in ustreznim rebalansom proračuna.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti črpana in porabljena v proračunskem
letu 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
bo določal Zakon o izvrševanju proračuna
RS 2009.
9. Razpisni rok: razpis se prične 27. 2.
2009 in se zaključi 30. 3. 2009.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (predstavitev dosedanjega stanja in delovanja),
– prijavni obrazec 4 (predstavitev programa skupaj s prostorskimi, tehničnimi pogoji
in indikatorji).
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenec za vsa dodatna
pojasnila: dr. Matjaž Šekoranja, podsekretar, tel. 01/369-59-57, elektronski naslov:
matjaz.sekoranja@gov.si.
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 2. 3.
2009 do 27. 3. 2009.
Uradne ure: uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se z razpisno dokumentacijo lahko seznanijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
6. 4. 2009.
Ministrstvo za kulturo

– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–4,
– ustrezno dokazilo, navedeno v prvi alineji točke 4 besedila razpisa,
– zahtevane obvezne priloge, opredeljene v obrazcu 1,
– preverljiv seznam odzivov o delovanju predlagatelja v medijih in izbrane kopije najbolj merodajnih medijskih odzivov o
delovanju predlagatelja v obdobju 2007–
2008.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si., kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je
dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – do 30. 3. 2009 oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 12 z oznako JPR12-MMC-2009.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
30. 2. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku, z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge,

Stran

Št. 430-8/2009/1
Ob-1949/09
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1 in
68/08; v nadaljnjem besedilu: ZRud) in
13. člena Uredbe o rudarskih pravicah za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica –
širitev v Občini Lukovica, Zala v Davči v
Občini Železniki, Špitalič v Občini Kamnik,
Paka – širitev 2 v Mestni občini Velenje in
Hardeška šuma v Občini Ormož (Uradni
list RS, št. 1/09; v nadaljnjem besedilu:
Uredba št. 1/09), Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih
Lukovica – širitev v Občini Lukovica,
Zala v Davči v Občini Železniki, Špitalič
v Občini Kamnik, Paka – širitev 2 v
Mestni občini Velenje in Hardeška šuma
v Občini Ormož
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 8., 9.,
10., 11. in 12. člena Uredbe št. 1/09, kot to
izhaja iz tabele T1.

T1
prostor, uredba, člen v uredbi

vrsta rudarske
pravice

mineralna surovina

čas trajanja
rudarske pravice

predvidena letna količina
proizvodnje v kubičnih metrih v
raščenem stanju

Lukovica – širitev, Uredba
št. 1/09, 8. člen

izkoriščanje

tehnični kamen dolomit

20 let

do 200 tisoč

Zala v Davči, Uredba št. 1/09,
9. člen

izkoriščanje

tehnični kamen dolomit

10 let

do 200 tisoč

Špitalič, Uredba št. 1/09,
10. člen

izkoriščanje

tehnični kamen dolomit

14 let

do 20 tisoč

Paka – širitev 2, Uredba št. 1/09,
izkoriščanje
11. člen

tehnični kamen dolomit

10 let

do 150 tisoč

Hardeška šuma, Ureda št. 1/09,
12. člen

opekarska glina

6 let

do 130 tisoč

izkoriščanje
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Rudarske pravice se podelijo v skladu s
pogoji iz Uredbe št. 1/09.
III. Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek
zaradi insolventosti;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem
mineralnih surovin;
– da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma
pridobivalni prostor, oziroma pristopnega
zemljišča iz 29. točke 2. člena ZRud, oziroma si je to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske pravice pridobil s pravnim
poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča,
ki dopušča tako uporabo zemljišča;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in je ne porabi za lastne potrebe,
na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo ob morebitni izbiri plačevanja sanacije
po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo
posledic rudarskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 30 dni,
kadar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik;
2. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane davčne obveznosti in druge obvezne
dajatve, ki ga izda pristojni davčni urad
pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne
starejše od 30 dni;
3. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v
skladu z 39. členom ZRud, ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo prijavitelja
z izvajalcem rudarskih del, ki te pogoje
izpolnjuje, ne starejše od 30 dni;
4. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom ZRud, mora prijava
vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te
pogoje izpolnjuje ter dokazilo iz 3. točke za
pogodbenega izvajalca rudarskih del;
5. načrt parcel pridobivalnega prostora,
na katerega se nanaša prijava (katastrski načrt), ki ga izda pristojna območna
geodetska uprava Republike Slovenije, ne
starejši od 30 dni;
6. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo
o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča
tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske
pravice (zakupna pogodba ali pogodba o
prenosu stvarne pravice – služnosti);
7. v primeru, da prijavitelj uveljavlja
katero od prednostnih pravic iz 20. člena
ZRud, mora v prijavi navesti, katero prednostno pravico uveljavlja in prijavi priložiti
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne pravice;
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8. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi
in ne porabil za lastne potrebe, na trgu
vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji;
9. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
predložil zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic
rudarskih del;
10. pisna soglasja prijavitelja ter vseh
njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe
tega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje
za pravne osebe in samostojne podjetnike
mora vsebovati ime in sedež, davčno in
matično številko, številko vložka v sodni
register ter žig in podpis zakonitega zastopnika; soglasje za zakonite zastopnike in
prijavitelje, ki so fizične osebe – državljani
države članice EU, mora vsebovati ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, datum in
kraj rojstva, EMŠO ter podpis.
V primeru, da prijavitelj soglasij iz 10.
točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti
ustrezna dokazila, in sicer:
11. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da prijavitelj in vse njegove odgovorne
osebe niso bile pravnomočno obsojene za
kazniva dejanja in za prekrške v zvezi z
raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni;
12. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da prijavitelj in vse njegove odgovorne
osebe niso v sodnem postopku v zvezi z
raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni.
V. Merila za izbiro
Pri večjem številu prijav za posamezni
raziskovalni oziroma pridobivalni prostor se
bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
raziskovalni oziroma pridobivalni prostor
ima na javnem razpisu ob izpolnjevanju
enakih pogojev z drugimi prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi rudarske pravice, razen če je bilo za isti raziskovalni
oziroma pridobivalni prostor vloženih več
vlog o zainteresiranosti ali če na javnem
razpisu kateri od koncesionarjev uveljavlja
prednostno pravico iz druge, tretje, četrte
ali pete alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
raziskovanje ima prednost pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem prostoru izvajala predhodno raziskovanje po določbah ZRud;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah ZRud;
– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen pridobivalni prostor, ima prednost
pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že
opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji
na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi
prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz druge, tretje in četrte alineje.

V primeru, da zgoraj navedenim merilom za izbiro ustreza več prijaviteljev, se
upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi
z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča,
pripravo tehnične dokumentacije in druga
vlaganja, povezana s pripravami na raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne
surovine na raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga prijavo
na razpis (upoštevajo se samo dokazila, ki
so priložena prijavi na javni razpis),
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice (upoštevajo se samo
dokazila, ki so priložena prijavi na javni
razpis).
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas,
kot je določen v Uredbi št. 1/09 in kot to izhaja iz tabele T1 v II. točki razpisa, in začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe
med Republiko Slovenijo kot koncedentom
in nosilcem rudarske pravice.
VII. Način prijave: prijavitelj vloži prijavo
na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega
razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili. Prijava je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse zahteve tega razpisa.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
prijav komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
Pisne prijave z oznako na ovojnici: “Ne
odpiraj – javni razpis – rudarska pravica
za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine _______ v pridobivalnem prostoru
_______ (___. člen Uredbe št. 1/09)”, z
ustrezno navedbo vrste mineralne surovine, imena pridobivalnega prostora in člena
iz Uredbe št. 1/09, ter navedbo imena in
naslova prijavitelja, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
VIII. Rok prijave: za pravočasne se
bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, prispele do vključno 6. 4.
2009 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo dne 10. 4. 2009 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat
za energijo, Savska 3 v Ljubljani, v sejni sobi
v III. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev
morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za
ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo
imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po
javnem odpiranju prijav pripravila predlog
za izbor nosilca rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri nosilca
rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za
gospodarstvo z upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/40033-33 (mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporab
ljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
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OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini
Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
- Popolno ime (firma):
- Sedež (naslov):
- Zakoniti zastopnik:
- Matična številka:
- Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
- Popolno ime s.p.:

____
____
____
____
____
____

- Sedež (naslov):
- Matična številka:
- Davčna številka:

____
____
____
____
____

Fizična oseba – državljan države članice EU:
- Ime in priimek:
- Naslov stalnega bivališča:
- Enotna matična številka občana (EMŠO):
- Davčna številka:

____
____
____
____

II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
- Ime raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora, številka člena v uredbi in št. uredbe:
____
- Zemljišča, ki jih zajema raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, in razpolagalna pravica
nad temi zemljišči (lastništvo, pogodba…):
____
____
____
____
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III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
- Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna
usposobljenost):
____
____
____

- Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije,
način financiranja):
____
____
____
____
____
____
____

IV. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena Uredbe št. 1/09
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem
PRILAGAM:

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis
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Št. 38/09
Ob-1855/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009
(Uradni list RS, št. 124/08 z dne 30. 12.
2008) objavlja Občina Ilirska Bistrica
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
obnove in vzdrževanja spomenikov v
Občini Ilirska Bistrica v letu 2009
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2009 objavljen na spletni strani občine: http://www.
ilirska-bistrica.si.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
so na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Erika Vrh ali prek elektronske pošte:
erika.vrh@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 38/09
Ob-1856/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/08 z dne
30. 12. 2008) ter Pravilnika o sofinanciranju
humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica (Bistriški odmevi, uradne objave št. 4
II leto, 1 z dne 29. 11. 2008) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov v letu 2009 v
Občini Ilirska Bistrica
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2009
v Občini Ilirska Bistrica objavljen na spletni
strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
so na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Erika Vrh ali prek elektronske pošte:
erika.vrh@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-24/2009-1503
Ob-1857/09
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. in
8. člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Kočevje (Uradni list
RS, št. 4/08) ter Letnega programa športa
v Občini Kočevje za leto 2009, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kočevje na svoji
17. redni seji dne 12. januarja 2009, Občina
Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Kočevje za leto 2009
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Kočevje v letu 2009 v skupni višini
176.955,00 €, od tega za zavode s področja
vzgoje in izobraževanja 18.000,00 EUR.
Proračunska sredstva so zagotovljena
na proračunski postavki 18059001 Programi
športa, 4118030, financiranje športnih programov-razpis.
Razpisane so naslednje vsebine športnih
programov:
– športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja otrok usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športno rekreativna dejavnost občanov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu:
– usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu,
– športne, rekreativne in promocijske
prireditve,
– delovanje društev in zvez društev na
lokalnem nivoju,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Proračunska sredstva bodo razdeljena
v skladu s sprejetim LPŠ v Občini Kočevje za leto 2009, ki je objavljen na spletnih
straneh:
– Občine Kočevje (http://www.kocevje.
si) in
– Javnega zavoda za šport občine Kočevje (http://www.sport-kocevje.si/portal/)
oziroma na vpogled na sedežu Javnega
zavoda za šport Občine Kočevje: TZO 30,
Kočevje.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na razpisu za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo izvajalci športne dejavnosti, in sicer:
– športna društva in klubi, registrirani po
Zakonu o društvih;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja ali
panoge;
– zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov v Občini Kočevje prednost
pred drugimi izvajalci programov športa.
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se pravočasno prijavijo na javni
razpis;
– da imajo sedež v Občini Kočevje in
v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost;
– da so najmanj eno leto registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju športa;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
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za uresničevanje načrtovanih športnih programov;
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru,
ko kandidirajo s programi razvojnih in strokovnih nalog v športu;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, če so registrirani po Zakonu o društvih;
– da so na podlagi zakonskih predpisov
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Izvajalci, ki v letu 2008 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, z enakimi
programi ne morejo kandidirati na javnem
razpisu za leto 2009.
4. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2009.
5. Razpisni rok: rok za prijavo je do
vključno 20. marca 2009.
6. Način dostave predlogov
Prijavo za sofinanciranje posameznih
vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Javni zavod za šport Občine Kočevje, TZO 30,
1330 Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Šport
2008 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure na Javni
zavod za šport Občine Kočevje.
7. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje
pri razpisu dobijo kandidati na Javnem zavodu za šport Občine Kočevje, TZO št. 30,
1330 Kočevje.
Kontaktna oseba: Olaf Grbec, tel.
041/697-978, e-naslov: gol-sport@slo-kabel.si.
8. Informacija o razpisni dokumentaciji:
predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo
prevzamejo v času uradnih ur na sedežu
Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
Javnega zavoda (http://www.sport-kocevje.
si/portal/).
9. Obravnava vlog in rok, v katerem
bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega
razpisa
Pravočasno prispele in popolne prijave
bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Kočevje in Letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2009.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku 8 dni po sprejeti odločitvi strokovne
komisije za izbor vsebin športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju
športnih programov.
Občina Kočevje
Št. 410-23/2009-1503
Ob-1858/09
Občina Kočevje objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1
in 56/08) ter 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih
društev in kulturnih projektov iz proračuna
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 6/02 in
36/02)
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javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih bo
v letu 2009 financirala in sofinancirala
Občina Kočevje
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno-izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih,
državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost.
Predvidena vrednost sredstev javnega
razpisa je 56.778,00 EUR za sofinanciranje
programov kulturnih društev in 26.640,00
EUR za sofinanciranje kulturnih projektov. Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Kočevje za leto 2009 na področju
18039003-Ljubiteljska kultura, 4118023-Programi in projekti društev in posameznikovrazpis.
3. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis
se lahko prijavijo kulturna društva, zveze
kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, regionalnih
in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo,
ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti
podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas
razpisa v času uradnih ur na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
5. Rok in način prijave
Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 20. 3. 2009 na
naslov Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim
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naslovom in s pripisom »Javni razpis Kultura
2009 – Ne odpiraj«.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka
za oddajo prijav na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure v vložišču Občine
Kočevje.
6. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na
osnovi pogojev in meril, ki so obvezni in
sestavni del Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in
kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Kočevje
sklenil pogodbe o sofinanciranju.
7. Informiranje kandidatov
Informacije in navodila za sodelovanje
pri razpisu dobijo kandidati v času uradnih
ur na Občini Kočevje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
Kontaktna oseba: Majda Lindič, tel.
01/89-38-218, e-mail: kultura-sport@obckocevje.si.
Občina Kočevje
Št. 007-02/2009-1
Ob-1890/09
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 76/08) ter 3. in 25. člena Odloka o
koncesiji za opravljanje o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
»urejanje in vzdrževanje pokopališč« (Uradni list RS, št. 122/08)
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
urejanje in vzdrževanje pokopališč
1. Naziv koncedenta: Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je gospodarska javna služba dejavnost
urejanja in vzdrževanja pokopališč. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe
na celotnem območju Občine Komen, na
katerem se izvaja koncesija, izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko
javno službo, ki je predmet tega razpisa, in
dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v
skladu s predpisi in v javnem interesu. Gospodarska javna služba urejanje in vzdrževanje pokopališč se izvaja na celotnem območju Občine Komen. Koncesijska pogodba
po tem javnem razpisu se sklene za določen
čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske
pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati
koncesijo najpozneje v 60 dneh po sklenitvi
koncesijske pogodbe.
3. Prijava: prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter
bo vsebovala vse v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava
in ostala dokumentacija, ki se nanaša na
prijavo, mora biti napisana v slovenskem
jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana

za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti, pranje denarja;
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji;
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve;
Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 4);
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije;
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesi-
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je (npr. družbena pogodba, ustanovitveni
akt,…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali
iz poslovnega registra AJPES) se priloži
v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši
od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe
(prijave);
e) da lahko najmanj s krajšim delovnim
časom na javni službi zaposli osebo s V.
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
Dokazilo:
– izjava o delavcu, iz katere bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
najmanj s krajšim delovnim časom s V. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka
ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo
izbran za koncesionarja zaposlil osebo najmanj s krajšim delovnim časom s V. stopnjo
strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije.
f) da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je
predmet koncesije in s strokovno izobrazbo
najmanj V. stopnje tehnične smeri;
g) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju
občine za njeno izvajanje;
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije;
h) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo
in da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju Občine Komen, oziroma, ne glede
na sedež poslovnega prostora na drugačen
način nesporno dokaže, da lahko nemoteno
opravlja dejavnost;
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);
j) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
k) da je sposoben zagotavljati storitve na
kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«, predpisov, normativov
in standardov;
l) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;
m) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
Dokazilo:
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10);
n) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali
tretji osebi;

men, Komen 86, 6223 Komen. V spodnjem
levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj
– prijava – Občina Komen – koncesija za
opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč.« Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje
do 20. 4. 2009, do 12. ure. Prijavitelji lahko
oddajo prijave osebno ali priporočeno po
pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana
po pošti se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v
elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Komen – koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč«. – z oznako
dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to
ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že
oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti
/ umakniti / spremeniti po poteku roka za
oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 20. 4. 2009,
ob 14. uri, v prostorih Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen v primeru, da je
prisotna odgovorna oseba sama zakoniti
zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav,
če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent
ne bo upošteval. Prijave morajo biti veljavne
do vključno 20. 8. 2009.
10. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo
minimalne zahteve javne službe.
3. Dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe.
4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe.
5. Pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski
pogodbi.
11. Postopek izbire koncesionarja

Dokazilo:
– predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo;
– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki
je sestavni del te razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 11);
o) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo;
Dokazilo:
– 1) BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
oziroma BOON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2007,
– 2) Potrdilo poslovne banke ali bank
pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte)
transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ
60 dni pred dnevom oddaje ponudbe) niso
bili blokirani).
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji,
razen kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register, …. 7a), b), c), d)
– prva alineja, o)2) razpisne dokumentacije,
ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih
prijaviteljev.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za opravljanje razpisane javne službe je objavljena
na spletnih straneh Občine Komen (www.
komen.si). Razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu
ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo do vključno 17. 4. 2009,
do 12. ure, od ponedeljka do petka, med
8. in 13. uro, na naslovu: Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen, pri Emilu Grmek,
soba št. 22. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov:
emil.grmek@komen.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v
pisni obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Emil
Grmek.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja
na elektronski naslov: emil.grmek@komen.si
ali na naslovu: Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen, tel. 05/73-10-450, telefaks
05/73-10-460, z oznako »Občina Komen
– koncesija za opravljanje GJS urejanje in
vzdrževanje pokopališč«.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni
strani opremljene z naslovom: Občina Ko-
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V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Komen z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
O izboru koncesionarja koncedent odloči
v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb in o izboru istega dne obvesti vse
prijavitelje.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Komen
Št. 322-2/2009
Ob-1894/09
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov
turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 3/08, v nadaljevanju:
pravilnik), Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov turističnih društev v Mestni
občini Nova Gorica za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih
društev z naslednjimi vsebinami:
– organizacija in izvajanje prireditev,
– promocijsko-turistična dejavnost,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih
proizvodov,
– akcije na področju ohranjanja naravne
in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo
na območju Mestne občine Nova Gorica.
Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične
ponudbe Mestne občine Nova Gorica;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo
iz posebnih proračunskih postavk oziroma,
ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica;
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima
prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju;
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike,
vode, ogrevanja ...);
– programi in projekti Turistične zveze
Nova Gorica.
II. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora
prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
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– imeti mora sedež na območju Mestne
občine Nova Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti
razvidno, da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter
njegove dejavnosti in naloge, morajo biti
pretežno s področja turizma;
– prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju iz prejšnje alinee najmanj
eno leto pred dnevom vložitve prijave na
javni razpis;
– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo;
– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov;
– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega
razpisa, če je na njem sodeloval.
Odobrena sredstva se prijavitelju izplačajo pod pogojem, da prijavitelj najkasneje do 3. 11. 2009 predloži račune oziroma
predračune za izvedbo programov oziroma
projektov, za katere so mu bila z odločbo,
izdano na podlagi tega javnega razpisa,
sredstva dodeljena.
III. Merila
Komisija za sofinanciranje programov in
projektov turističnih društev v Mestni občini
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih programov
in projektov upoštevala naslednja merila:
(1) Promocijsko-turistična dejavnost (do
30 točk):
a) nastop na turističnih in drugih sejmih
(5 točk),
b) izdaja promocijskega materiala
(10 točk),
c) prevod internet strani v en tuj jezik
(5 točk),
d) prevod internet strani v več tujih jezikov (10 točk),
e) vzdrževanje spletnih strani (5 točk).
(2) Urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije (do 15 točk):
a) postavitev označevalnih in info tabel
(10 točk),
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel
(5 točk).
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk):
a) oblikovanje tematskih turističnih proizvodov (do 10 točk),
c) ustvarjanje novih turističnih proizvodov in storitev (do 10 točk).
(4.1.) Organizacija in izvedba prireditve
(do 60 točk):
a) enodnevna prireditev ali prireditev
med 500 in 1000 obiskovalci (5 točk),
b) dvodnevna prireditev ali prireditev
med 1000 in 3000 obiskovalci (8 točk),
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad
3000 obiskovalcev (12 točk),
d) spremljajoča ponudba prireditve (do
10 točk),
e) tradicionalna prireditev (3 točke),
f) trženje prireditve (do 5 točk),
g) program prireditve (do 30 točk).
(4.2.) Ostale prireditve (do 10 točk):
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja
kulturne dediščine in pospešujejo turistično
dogajanje v kraju (do 10 točk).
(5) Akcije na področju ohranjanja naravne
in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje
trajnostnega razvoja turizma (do 10 točk).

(6) Splošna merila (do 10 točk):
a) Črpanje finančnih sredstev (do
10 točk).
IV. Priloge
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva, ki
odraža zadnje stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva
oziroma od njega pooblaščena oseba.
V. Višina razpisanih sredstev: okvirna
višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in so predvidena na
proračunski postavki 1403/09.035-Sredstva za programe-Turistična društva, znaša
30.000,00 EUR.
VI. Višina dodeljenih sredstev: na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje organu mestne uprave Mestne občine Nova Gorica,
pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ izda odločbe,
s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Sredstva se izplačajo po predložitvi
računov oziroma predračunov za izvedbo
programov in oziroma projektov, za katere
so bila prijavitelju z odločbo dodeljena sredstva. Prijavitelju se bodo izplačala sredstva
v višini, ki bo izkazana s predloženimi računi
oziroma predračuni vendar največ v višini,
določeni z odločbo. Upoštevani bodo izključno tisti računi oziroma predračuni, ki jih bo
pristojni organ prejel do 3. 11. 2009.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev
vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je
20. 3. 2009 do 14. ure. Za pravočasno se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 20. 3. 2009
do 14. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 23. 3. 2009 ob
14. uri in ni javno. Vloge, ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije,
bo s sklepom zavrgel pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne
bodo popolne, bo pristojni organ v roku petih
delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno
pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo zavrgel
pristojni organ s sklepom.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku roka za predložitev
vlog.
XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev, v
roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
na razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih
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sredstev opravlja pristojni organ. Prejemniki
sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, pristojnemu organu
predložiti:
– poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera so jim
bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek
za gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, soba 31/I ter na spletni
strani Mestne občine Nova Gorica http://
www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno
oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Vloga mora biti označena
na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis TD 2009«, na hrbtni strani pa z
navedbo prijavitelja in njegovega naslova.
Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I.
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-177
(Matej Jakin).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1897/09
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08) in na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 60/07, 42/08, v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
investicij v kmetijstvu na območju
Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa: predmet
tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov iz točke 11 tega razpisa.
2. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
2.1. Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska
gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo
na razpis program ali investicijo, ki se izvaja
oziroma se bo izvedla na območju Mestne
občine Nova Gorica;
– registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program,
investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na
območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične regije.
2.2. Splošni pogoji za financiranje
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v raz-

pisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Znesek upravičenih stroškov prijavljene investicije, programa (razen za ukrepe 11.C.3)
oziroma zavarovale premije mora znašati vsaj
1.000 EUR (brez vključenega DDV).
Pri ukrepih 11.A.1, 11.A.3, 11.A.4, 11.B.1,
11.B.2 in 11.B.3 mora upravičenec investicijo ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 11 tega razpisa ter
v pogojih in merilih za dodelitev sredstev
(točka 12. tega razpisa).
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je za
ukrepe iz:
– točke 11.A: 50.000 EUR;
– točke 11.B: 110.000 EUR;
– točke 11.C: 10.000 EUR.
Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B).
Sredstva za programe in investicije na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost
21.000 EUR (brez vključenega DDV).
4. Višina dodeljenih sredstev
Zgornje meje za dodelitev sredstev so
navedene pri posamezni vrsti ukrepov iz
točke 11.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila
višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma
programa.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2009. Sredstva na podlagi tega
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
investicijam in programom, ki bodo realizirana v času:
– od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do
30. 6. 2009 (za vse ukrepe iz točke 11.A,
razen za ukrep iz točke 11.A.5.);
– od 13. 9. 2008 do najkasneje do 30. 6.
2009 (za ukrep 11.A.5.);
– od 11. 10. 2008 do najkasneje 1. 9.
2009 (za ukrepe iz točke 11.B in 11.C).
6. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
– iz točke razpisa 11.A do vključno 31. 3.
2009;
– iz točke razpisa 11.B do vključno 1. 6.
2009;
– iz točke razpisa 11.C. do vključno 1. 6.
2009.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do rokov iz prejšnjega odstavka te točke
osebno oddane oziroma oddane na pošto
na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 38/I.
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Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
7. Organ, pri katerem se vložijo vloge na
razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo
po pošti na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38/I.
8. Pregled in ocenitev vlog: strokovna
komisija obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se
pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Vloge
prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
9. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku rokov iz točke 6. tega
razpisa.
Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino
Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po
predhodni predložitvi dokazila o namenski
porabi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah
od 8. do 16. ure) na naslovu: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 28/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.
si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).
11. Ukrepi
11. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006)
Omejitve višine ter drugi pogoji za ukrepe pod točko od 11.A.1 do 11.A.4
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu
podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter
za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Kumulacija (za ukrepe 11.A.)
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po
skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede
na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
11.A.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve
kmetijskih zemljišč (razen obnove vinogradov) za izboljšanje in preusmeritev proizvod
nje.
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje,
terasiranje, planiranje, rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč,
založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito
proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad,
stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč, nakup kmetijskih
zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih
stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega
zemljišča sestavni del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo
o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun ob prijavi ter račun, kopija
overjene kupoprodajne pogodbe (če gre za
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nakup zemljišča) in dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100
EUR (brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.2. Urejanje dostopnih poti
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve
poti, ki niso javno dobro, do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov.
Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe, če
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni
del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija v
poti, ki niso javno dobro, še ni začeta, vloga
z zahtevanimi prilogami, kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene poti,
dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna
pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč, po
katerih poteka urejanje in predračun ob
prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.3. Ograje za pašnike
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja.
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, agregat ali transformator.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o
lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba
in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.4. Nakup opreme
Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa
opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški: nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme za osnovno
kmetijsko pridelavo razen traktorjev, rastlinjakov s potrebno opremo; nakup kmetijskih
zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih
stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega
zemljišča sestavni del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter račun,
kopija overjene kupoprodajne pogodbe in
dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči.
Najnižja vrednost posameznega računa ne
sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.5. Zavarovalne premije
Cilj ukrepa: zmanjšati izgube, nastale
zaradi bolezni domačih živali.
Upravičeni stroški: sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z
veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve
zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno zavarovalno leto.
Pri sofinanciranju zavarovalnih premij
se upoštevajo predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
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Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
zavarovanca ali njegovega pooblaščenca
z zahtevanimi prilogami, kopija sklenjene
zavarovalne police za zavarovanje živine,
kopija dokazila o plačilu premije.
Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja je razlika med višino sofinanciranja
zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije iz te točke tega ukrepa.
11.A.6. Kakovostni kmetijski proizvodi
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb
in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami
Skupnosti;
– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000,
sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov
sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali
programov presoje vplivov na okolje;
– za usposabljanje osebja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje alineje;
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč
se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo
tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik,
dodeli se v obliki subvencioniranih storitev,
investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter
račun in dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči.
Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
11.A.7. Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in
strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije prireditev, tekmovanj,
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu (predavanja, informativna
izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar
izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški
strokovnih ekskurzij ipd.;
– na področju organizacije prireditev,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250
EUR na nagrado in zmagovalca);
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji (kritje stroškov priprave
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč
se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo
tretje strani in je dostopna vsem upravičen-

cem na območju, ki ga pokriva pravilnik,
dodeli se v obliki subvencioniranih storitev,
investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter
račun in dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
11.B. »De minimis« (Uredba komisije
ES št. 1998/2006)
Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis«
posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se
prištevajo k dodeljenim pomočem za iste
upravičene stroške. Za iste upravičene
stroške lahko upravičenec dobi pomoč le
enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po
tem pravilu.
11.B.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov,
ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje
in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega
položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški
nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije (prevoz in namestitev prijavitelja v višini največ 1.000 EUR
na sejem ali drugi promocijski dogodek),
stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev),
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči. Najnižja vrednost posameznega
računa ne sme biti nižja od 100 EUR (brez
vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe
na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev),
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpis, dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči. Najnižja vrednost posameznega
računa ne sme biti nižja od 100 EUR (brez
vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
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11.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in
storitev
Namen ukrepa je izboljšati kakovost
ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest,
izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za
konfekcioniranje, skladiščenje in opremo
prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov
in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev),
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči. Najnižja vrednost posameznega
računa ne sme biti nižja od 100 EUR (brez
vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C. Druge pomoči
11.C.1 Sofinanciranje priprave projektov
na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica in so v
skladu s Programom razvoja podeželja in
kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica za
obdobje 2005–2009.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Nova Gorica, ki prijavijo programe ali
investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog
in prilog za kandidiranje na nacionalnih in
mednarodnih razpisih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa
do zaključka tekočega razpisa, dokazila o
plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C.2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica in so v
skladu s Programom razvoja podeželja in
kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica za
obdobje 2005–2009.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti,
turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov
prireditev …)
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa
do zaključka tekočega razpisa, dokazila o
plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C.3. Sofinanciranje programov društev

kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
5. Zavarovalne premije
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
6. Kakovostni kmetijski proizvodi
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
7. Zagotavljanje tehnične podpore
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
B) »De minimis«
1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije in pravne osebe = 0,5
3. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije in pravne osebe = 0,5
C) Druge pomoči
Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi
meril in bodo razvrščeni po vrstnem redu
na podlagi tako prejetih točk. Sredstva se
bodo dodelila prijaviteljem na podlagi doseženega vrstnega reda, pri čemer se prične
z najbolje ocenjenim prijaviteljem. V primeru enakega števila točk imajo prednost
prijavitelji, ki so v vlogi navedli nižji delež
sofinanciranja MONG. Sredstva za ukrepe
iz točke 11.C se bodo dodeljevala do njihove porabe.
1. Sofinanciranje priprave projektov na
podeželju
Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža
sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica
za posamezen projekt je do največ 1.000
EUR. Projekt mora za sofinanciranje doseči
najmanj 20 točk.
Ostale priloge: finančna konstrukcija
projekta in dokazila o izpolnjevanju meril.
2. Sofinanciranje izvedbe projektov na
podeželju
Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža
sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica
za posamezen projekt je do največ 1.000
EUR. Projekt mora za sofinanciranje doseči
najmanj 20 točk.
Ostale priloge: finančna konstrukcija
projekta in dokazila o izpolnjevanju meril.

Namen ukrepa: sofinanciranje programov društev na podeželju.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe programov društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: pripravljen program delovanja s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane za tekoče
leto, iz programa za tekoče leto mora biti
razvidno, da se njegove aktivnosti izvajajo
pretežno na območju občine; poročilo o
delu za predhodno leto; izpolnjena vloga
z zahtevanimi prilogami; računi ali predračuni izdani od zaključka prejšnjega razpisa
do zaključka tekočega razpisa; dokazila o
plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti stroškov brez DDV.
12. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
12.1 Splošni pogoji:
– Kmetijska gospodarstva, ki na območju Vipavske doline obdelujejo najmanj 4
ha primerljivih kmetijskih površin, na območju Trnovske in Banjške planote obdelujejo najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih
površin.
– Registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program,
investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na
območju Mestne občine Nova Gorica ali
Goriške statistične regije.
– Pravne osebe: dejavnost na območju
Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelji morajo izpolniti vlogo na predpisanem obrazcu, kateremu morajo biti priloženi dokumenti, določeni s tem razpisom
in v razpisni dokumentaciji.
12.2 Pogoji in merila po ukrepih in ponderji:
A) Skupinske izjeme
1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Ostali pogoji: kmetijsko gospodarstvo
obdeluje vsaj 0,65 ha trajnih nasadov in
mora biti vpisano v register, če gre za urejanje kmetijskih zemljišč za obnove trajnih
nasadov
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
2. Urejanje dostopnih poti
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
3. Ograje za pašnike
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
4. Nakup opreme
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
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Tabela 1: velja za ukrepe točke 1 in 2
Zap. št.
1

2

3

Merilo
področje projekta

Kmetijstvo
Kulturna in naravna dediščina
Turizem
drugo
Organizacijska shema proTočno določeni cilji
jekta
Izdelan terminski plan
Opredeljeni viri financiranja
Trajnost projekta nad 5 let
Pričakovan delež financiranja Do 25%
MONG
26% do 50%
nad 50%

Št. točk
20
15
10
5
5
5
5
5
10
5
0

3. Sofinanciranje programov društev
Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica za posamezen program je do največ 1.000 EUR. Društvu, ki deluje na področju več občin, se prizna le 15% upravičenih stroškov. Društvo mora za sofinanciranje doseči najmanj 20 točk.
Tabela 2: velja za ukrep točke 3
Zap. št.
1

Merilo
Področje delovanja

2

Delež članov iz MONG

3

Aktivnost društva

4

Program društva

kmetijstvo
podeželje
drugo
91–100%
50–90%
0–49%
Aktivnosti vključujejo tudi zunanje člane
Aktivnosti izključno za člane
Aktivnosti samo za del članov
Nad 5 aktivnosti
2–4 aktivnosti
1 aktivnost

Št. točk
20
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

Mestna občina Nova Gorica

Št. 610-0002/2009
Ob-1905/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 50/95, 80/98), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 126/08), Pravilnika o postopkih
in merilih za vrednotenje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06) in drugega odstavka
126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) Občina Šentrupert
objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Občina Šentrupert
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert,
tel. 07/34-34-600.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) Javni kulturni programi;
B) Javne kulturne prireditve;
C) Založništvo;
D) Izobraževanje;
E) Varstvo kulturne dediščine;
F) Nakup opreme in osnovnih sredstev.

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D, F: društva,
zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci
lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Šentrupert); posamezniki, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost
iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter
lastniki ali upravljavci javne infrastrukture na
področju kulture in objektov, ki se pretežno
uporabljajo za kulturne dejavnosti;
– za področje E: lastniki ali upravljalci
kulturnih spomenikov z ustreznim uradnim
dokazilom.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Šentrupert (izjemoma se lahko

sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca,
ki nima sedeža v Občini Šentrupert, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Šentrupert),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Šentrupert,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz
javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Javni kulturni programi
Predmet sofinanciranja: javni kulturni
programi oziroma kulturne dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in strokovno vodeno, vsaj 9 mesecev v letu, izvajalec pa v
tekočem letu redno predstavlja svoj program
na javnih prireditvah v domači občini.
Vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na
posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede
na kakovost izvedbe programa, glede na
število sekcij, število aktivnih članov in glede
na število nastopov na javnih prireditvah.
Javne kulturne prireditve
Predmet sofinanciranja: materialni stroški izvedbe prireditve, priprava in uporaba
prostora, tehnična izvedba, obveščanje in
organizacija prireditve ter nastopajočih.
Vrednotenje: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost,
pomen prireditve za širši kulturni prostor,
vzpostavitev vzvodov za partnerstvo.
Založništvo
Predmet sofinanciranja: materialni stroški izdaje projekta (avtorska knjiga, kronika,
pesniška zbirka, CD, likovni, fotografski in
drugi umetniški izdelki...), in sicer: stroški
avtorskih honorarjev, stroški priprave na
tisk, stroški tiska.
Vrednotenje: vsebinska tematika, število
izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih
lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela,
umetniška in kakovostna vrednost.
Izobraževanje
Predmet sofinanciranja: izobraževanje
in usposabljanje strokovnih kadrov, članov
kulturnih društev za vodenje in izvedbo kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Vrednotenje: stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
in članov kulturnih društev, maks. do višine
80%.
Varstvo kulturne dediščine
Predmet sofinanciranja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih
spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni
pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov,
stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije
strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški
sanacije stavbnega pohištva – okna, vrata,
stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov). DDV se šteje kot upravičen strošek, lastno delo oziroma lastni material brez računov niso upravičeni stroški.
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Vrednotenje: ovrednotenje kulturnega
spomenika glede na lokalni oziroma državni pomen, stopnja ogroženosti spomenika
zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija,
pomembnost projekta za vlogo v javnem
dogajanju in za popularizacijo spomenika,
delež zagotovljenih lastnih finančnih sredstev, sofinanciranje projekta iz državnih in
evropskih virov.
Nakup opreme in osnovnih sredstev
Sofinanciranje izvajalcem, ki redno vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in prireditve v Občini Šentrupert ter na njih
s svojo dejavnostjo tudi aktivno sodelujejo.
Vrednotenje: delež zagotovljenih lastnih
sredstev, kakovostni nivo, število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število
članov, sekcij.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2009 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa znaša 33.000 EUR,
od tega:
– Javni kulturni programi, v višini
3.000 EUR,
– Javne kulturne prireditve:
a)
ljubiteljske
kultura
v
višini
11.500 EUR,
b)
umetniški
program
v
višini
12.000 EUR,
– Založništvo, v višini 1.000 EUR,
– Izobraževanje, v višini 500 EUR,
– Varstvo kulturne dediščine, v višini
4.000 EUR,
– Nakup opreme in osnovnih sredstev, v
višini 1.000 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2009
oziroma do porabe predvidenih sredstev, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na naslovu naročnika, kontaktna
oseba Danica Grandovec, ali na spletni
strani www.sentrupert.si, do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka, navedenega v razpisni dokumentaciji,
prispele na sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene
v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR
Kultura 2009, Področje: _______ (navedba
osnovnega razpisnega področja, kot npr.:
varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije
bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po

Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi
vseh podanih vlog upravičencev in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– Do sredstev za izvedbo programov ali
investicij so upravičene pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Sežana in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev.
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za
programe na območju Občine Sežana.
– Registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju Občine
Sežana.
3.2. Upravičenci iz točke 3.1. so upravičeni do pomoči, če:
– pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev ob vlogi predložijo predračun oziroma
predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 2.000 EUR brez DDV,
– pri urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč ob vlogi predložijo ureditveni načrt
(predračun je priloga ureditvenega načrta) z
zneskom najmanj 1.000 EUR brez DDV,
– pri pomoči za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov ob vlogi predložijo
predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 2.000 EUR
brez DDV,
– pri zagotavljanju tehnične podpore ob
vlogi predložijo finančno ovrednoten program z zneskom najmanj 100 EUR brez
DDV,
– pri tehnični pomoč ob vlogi predložijo
račun oziroma račune ali predračun oziroma
predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV,
– pri naložbi za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženju kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven
kmetije) ob vlogi predložijo račun oziroma
račune ali predračun oziroma predračune
na katerih mora biti skupni znesek najmanj
1.000 EUR brez DDV,
– pri promociji in trženju proizvodov ob
vlogi predložijo račun oziroma račune ali
predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR
brez DDV,
– pri izobraževanju in usposabljanju na
področju dopolnilnih dejavnosti in trženja ob
vlogi predložijo račun oziroma račune ali
predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR
brez DDV.
3.3. Splošni pogoji za financiranje:
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za iste upravičene stroške oziroma se lahko prijavijo
na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je
navajal neresnične podatke, se sredstev ne
odobri.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
3.4. Prosilci morajo predložiti:

merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku
javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma
o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od
prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji
izjavili o predlogu strokovne komisije. Na
podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih
programov in projektov. Na izdano odločbo
ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, družbene dejavnosti, tel. 07/34-34-600 in 07/34-34-607.
Občina Šentrupert
Št. 430-9/2009
Ob-1906/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 92/07),
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2009 (Uradni list RS, št. 121/08) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja
Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Sežana za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o
dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A) pomoči za skupinske izjeme,
B) pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2009 v okvirni višini 104.837 EUR,
od tega za:
– investicije v primarno proizvodnjo v
okvirni višini 38.237,00 EUR,
– za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij v okvirni višini 10.500,00 EUR,
– za tehnične podpore in spodbujanje
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov v okvirni višini 21.800,00 EUR,
– za stroške transporta iz odročnih krajev
v višini 5.800,00 EUR,
– za investicije v dopolnilne dejavnosti
ter investicije v trženje proizvodov in storitev
v okvirni višini 28.500,00 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo
na ostale proračunske postavke za izvedbo
drugih ukrepov. Sredstva za programe na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede
na prijavljeno vrednost investicije oziroma
programa kot najvišja vrednost upošteva
vrednost 20.000 EUR. Najnižji skupni izplačani znesek pomoči pri sofinanciranju zavarovalnih premij je 50 EUR. Najvišji izplačani
znesek pri investicijah v primarni proizvodnji
in pri investicijah v dopolnilno dejavnost in
trženje je 10.000 EUR.
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– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov: za ukrepe s področja skupinskih
izjem predložiti predračun tekočega leta
– v času po prejetem sklepu o odobritvi
sredstev obvezno predložiti še račun in
dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejemek),
– predračun ali račun tekočega leta za
ukrepe s področja »de minimis«,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah,
– podpisan vzorec pogodbe.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi
4.A. Skupinske izjeme
4.A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez DDV
na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov brez DDV
za ostala območja,
– najvišji skupni znesek za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50% vrednosti naložbe brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Sežana,
so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodeli za:
1. posodabljanje kmetij,
2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.
A.1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko
in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški izvedbenega načrta za zasaditev novega
trajnega nasada (razen za vinograde), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup
mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega material,
– nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
10% upravičenih stroškov naložbe, če gre
za zaokrožitev kompleksa,
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov, pomožnih živinorejskih objektov (razen
gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive): stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški materiala in gradnje, stroški nakupa opreme,
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– stroški nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list) ali najemno pogodbo za najmanj 5
let ali soglasje lastnika,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,
– za sadovnjake veljajo državni predpisi
in zasaditev na sadjarskih legah, za ostale
trajne nasade je pogoj vsaj 0,1 ha površin
iste kulture,
– v primeru nakupa zemljišča overjeno
kupoprodajno pogodbo,
– pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj
oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– predračun tekočega leta predložen ob
vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2009 obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa
z datumom opravljene storitve iz obdobja
od prejema sklepa do 30. 9. 2009 (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno
pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih
površin v obdelavi (dokazilo o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK).
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez
DDV.
A.1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
največja pa 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice),
– posestni list ali najemna pogodba, sklenjena za najmanj 5 let, v primeru, da upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje lastnika
ali solastnika,
– ureditveni načrt potrjen s strani strokovne službe in predračun tekočega leta –
oba predložena ob vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2009 obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa
z datumom opravljene storitve iz obdobja
od prejema sklepa do 30. 9. 2009 (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama pridobila potrdilo o namenski
rabi zemljišča.

Iz predloženega načrta mora biti razviden znesek v višini najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4.A.2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov
vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb
porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske
skupnosti,
– stroški za uvajanje dobre higienske
prakse na kmetijah.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% dejansko
nastalih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– so izvajalske organizacije, ki opravljajo
dejavnosti za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so zato
ustrezno registrirani in zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju občine,
in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve 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 skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev z območja Občine Sežana,
– predračun tekočega leta predložen ob
vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2009 obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa
z datumom opravljene storitve iz obdobja
od prejema sklepa do 30. 9. 2009 (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez
DDV.
4.A.3. Zagotavljanje tehnične podpore
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij, ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do
250 EUR na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
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nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja
internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov brez DDV v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na
področju kmetijstva na območju občine in
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem
kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
– finančno in vsebinsko poročilo o delu
v preteklem letu,
– dokazilo o vpisu v register,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana,
– do 15. 11. 2009 obvezno predložiti račune in dokazila o plačilu računov z datumom opravljene storitve iz obdobja od 1. 1.
2009 do 10. 11. 2009 (plačilni nalog, potrdilo
o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Na podlagi predloženih računov in dokazil
o plačilu računov bo sklenjena pogodba o
dodelitvi pomoči, v kateri bo določena višina
dodeljenih sredstev.
Iz finančno ovrednotenega programa in
na predračunih mora biti razviden znesek v
višini najmanj 100 EUR brez DDV.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 5.000 EUR.
4.A.4. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij za zavarovanje bolezni živali
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki v času od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2009 sklenejo zavarovalno pogodbo zavarovanja,
Najnižji skupni izplačani znesek pomoči
pri sofinanciranju zavarovalnih premij je 50
EUR.
Bruto intenzivnost pomoči:
– skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev ter pravne osebe, ki imajo površine in sedež na
območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica,
– račun (iz katerega je razvidno koliko je
sofinancirala država).
4.B. Pomoči »de minimis«
4.B.1. Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja
(kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:

in dokazila o plačilu računov morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 30. 9.
2009,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4.B.3. Promocija in trženje proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih
proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun tekočega leta – prosilci,
ki predložijo predračun morajo do 10. 10.
2009 predložiti še račune in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). Računi
in dokazila o plačilu računov morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 30. 9.
2009.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 200 EUR brez
DDV.
4.B.4. Izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih dejavnosti in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij,
– stroški prevoza in vstopnin v za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,
– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),

– pomoč lahko krije do 50% upravičenih
stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo
sedež na območju Občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter
obdelujejo 1 ha vinograda.
Pogoji za pridobitev:
– izpis Upravne enote o vpisu v register
pridelovalcev grozdja in vina,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun tekočega leta – prosilci,
ki predložijo predračun morajo do 10. 10.
2009 predložiti še račune in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). Računi
in dokazila o plačilu računov morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 30. 9.
2009.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4.B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov(na kmetiji, izven
kmetije)
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo
– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 50,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana,
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe
investicije,
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun tekočega leta – prosilci,
ki predložijo predračun morajo do 10. 10.
2009 predložiti še račune in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). Računi
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– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun tekočega leta – prosilci,
ki predložijo predračun morajo do 10. 10.
2009 predložiti še račune in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek). Računi
in dokazila o plačilu računov morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 30. 9.
2009.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 200 EUR brez
DDV.
4.B.5. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza ali
v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prevoza,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 11. 2008 do oddaje
vloge,
– oceno razdalj tovornih transportov za
ostale mesece,
– do 5. 11. 2009 predložiti še dokazilo o
opravljenih tovornih transportih na odročnih
območjih, z oceno razdalje od oddaje vloge
do 30. 10. 2009,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko
leto 2009.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske
izjeme« z izjemo ukrepa 4.A.4. »Pomoč za
plačilo zavarovalnih premij« in ukrepa 4.A.3.
»Zagotavljanje tehnične podpore« velja, da
gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe
izvedene v obdobju od odobritve sredstev
s strani Občine Sežana in do 30. 9. 2009.
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz
tega obdobja.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasne
vloge se štejejo vloge oddane zadnji dan
(21. dan) osebno ali prispele po pošti na
naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 10).
Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – skupinske
izjeme« ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – De minimis« – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v
sprejemno pisarno (soba št. 10) ali po pošti.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za
več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv
in polni naslov prijavitelja.
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7. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana,
bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se
pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi
dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom
zavržene.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog
prejemnikov sredstev. V primeru, da bo po
preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijaviteljev v določenem ukrepu odstopilo od nameravane investicije, ali da sredstva ukrepa ne
bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija pripravi nov izračun dodelitve sredstev za
ta ukrep, pri čemer mora upoštevati najvišje
dovoljene zneske višine sofinanciranja.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa
v 90 dneh po zaključku razpisa.
8. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
dvignejo v sprejemni pisarni (soba št. 10)
Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Sežana: www.
sezana.si, rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana,
Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja
Kristančič, soba 69, na tel. 05/731-01-25.
Občina Sežana
Št. 1790-1/2009
Ob-1929/09
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov za krepitev zdravja za leto
2009, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje materialnih stroškov neprofitno usmerjenih programov za krepitev
zdravja, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na
Dravskem polju.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki:
– opravljajo zdravstveno ali socialno varstveno dejavnost in imajo registracijo za izvajanje te dejavnosti,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo izvajati programe v Občini Miklavž na Dravskem
polju,
– izvajajo programe za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov.

Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v krepitev
zdravja predšolskih in šolskih otrok,
– programe za krepitev zdravja prebivalcev, vezanih na spremembo življenjskega
sloga, prehrane in fizično aktivnost,
– uveljavljanje varnega materinstva.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 13. 3. 2009.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga-zdravstvo,
– Odločbo o registraciji (velja za nova
društva in društva, ki še niso kandidirala
za občinska sredstva) in osebno ime zastopnika,
– program – namen, cilje in vsebino,
– predvidena potrebna finančna sredstva
– stroške, rok, način in kraj izvajanja programa za leto 2008,
– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu,
– za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž.
Fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani AJPES-a oziroma zaključni račun za preteklo leto oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike
boste oddali pred podpisom pogodbe.
6. Informiranje kandidatov: vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v
času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek
od 8. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure),
torek in četrtek od 12. do 15. ure osebno ali
na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v
15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 1290-1/2009
Ob-1930/09
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialno
humanitarnih društev za leto 2009, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialno humanitarnih programov, ki:
– so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne
in neprofitne organizacije ter društva, ki:
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo vklju-
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čevati člane iz Občine Miklavž na Dravskem
polju in morajo biti registrirana za izvajanje
socialno humanitarne dejavnosti,
– izvajajo dejavnost na področju Občine
Miklavž na Dravskem polju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov iz Občine
Miklavž.
Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 13. 3. 2009.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga-sociala,
– Odločbo o registraciji (velja za nova
društva in društva, ki še niso kandidirala za
občinska sredstva) in osebno ime zastopnika društva, organizacije,
– program dela in predvideno finančno
poslovanje za leto 2008,
– za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž, je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž,
– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.
Fotokopijo zaključnega računa za
preteklo leto, potrjeno s strani AJPES-a
oziroma zaključni račun za preteklo leto,
oziroma odločbo davka iz dejavnosti za
zasebnike boste oddali pred podpisom
pogodbe.
6. Informiranje kandidatov: vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v
času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek
od 8. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure),
torek in četrtek od 12. do 15. ure osebno ali
na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v
15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 6190-1/2009

Ob-1931/09

Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi
1. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list
RS, št. 75/94)

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov za leto 2009, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov na področjih:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis se lahko prijavijo društva (tudi sekcije
društev) registrirana za izvajanje programov
na področju kulture, zavodi, gospodarske
družbe in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v kulturi in so splošno koristne in
neprofitne, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Prijavitelji morajo biti registrirani
v Občini Miklavž na Dravskem polju.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju, v skladu z letnim programom kulture v Občini Miklavž na Dravskem polju.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 13. 3. 2009.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis,
– preglednico izvedenega programa
(B‑1),
– poročilo o izvedbi programa društva (B2) za vsak izveden samostojni program,
– program društva za leto 2009,
– vsebinsko in finančno poročilo za leto
2008.
Kopijo potrjenega (s strani AJPES) zaključnega računa za preteklo leto – boste
dostavili pred podpisom pogodbe.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 430-0005/2009-1
Ob-1941/09
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), 7. člena Statu-
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ta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš
časopis, št. 252/99), Odloka o proračunu
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto
2009 (Uradni list RS, št. 12/09) in Pravilnika
o ukrepih za razvoj podeželja na območju
Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta
2008 do leta 2013 (Uradni list RS, št. 25/08
in 1/09) objavlja Občina Dobrova - Polhov
Gradec
javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec za
leto 2009
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova
- Polhov Gradec za leto 2009.
Sredstva se namenijo za:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe komisije (ES) št.: 1857/2006)
1.2. Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen Uredbe komisije (ES) 1857/2006)
1.3. Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št.: 1857/2006).
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
1.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis)
1.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
1.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis).
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol.
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja, v
katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini Dobrova
- Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije
(ES) št.: 70/2001) se uvrščajo tudi kmetijska
gospodarstva. Upravičenci so natančneje
opredeljeni pri posameznem ukrepu.
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so
v težavah.
III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje
konkurenčnosti in izboljšanju velikostne in
posestne strukture zlasti kmetij, ki jim je
kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
razmer ali standardov za boljše počutje živali.
Višina pomoči:
– do 30% na ostalih območjih,
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih
z omejenimi dejavniki,
– do 40% na ostalih območjih ali do 50%
upravičenih stroškov pri naložbah v primar-
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no proizvodnjo na območjih z omejenimi
dejavniki kadar je upravičenec mlad kmet.
Pomoč se odobri, kolikor so naložbe opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja v
petih letih od vzpostavitve ali prevzema
kmetijskega gospodarstva,
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov celotne naložbe,
če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del
celotne investicije,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
posamezno naložbo je 2.500 €,
– najvišji znesek naložbe za dostope do
kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 10.000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– končana naložba mora izpolnjevati
novo uvedene minimalne standarde glede
okolja, higiene in dobrega počutja živali,
– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki
so sestavni del novogradnje hleva morajo
dosegati standarde nitratne direktive,
– naložba mora izpolnjevati enega izmed
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih
poslopjih, če gre za nadomestitev objekta
starejšega od 30 let, oziroma popolna prenova poslopja,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Vrste pomoči:
A) – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke,
rejo),
– naložbe v skladišča za krmo vključno s
pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
B) nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije,
C) prva postavitev ali obnova travniških
sadovnjakov,
D) naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore,
E) naložbe v agromelioracijska dela na
kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del
in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi
stroški),
F) naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti),
G) naložbe v nakup novih ali rabljenih
kmetijskih strojev.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
– stroški nakupa novih ali rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske opreme vključno
z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških
sadovnjakov,
– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup
pašnega aparata, ograd, obor in opreme za
oskrbo živali z vodo na pašniku),
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– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v
višini 10% opravičljivih stroškov celotne investicije,
– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo
travinj,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij
izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za
namakanje in namakalna dela,
– naložbe za nadomestitev,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki
jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo
pričel pred odobritvijo sredstev,
– samostojne naložbe ali obnove gnojne
jame in gnojišča niso upravičeni stroški. Ti
stroški so upravičeni le, če so sestavni del
novogradnje hleva,
– samostojen nakup kmetije in kmetijskih
zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode,
– ne glede na vir dodeljene pomoči
(lokalni, državni ali evropski viri), najvišji
znesek dodeljene pomoči posameznemu
upravičencu ne sme preseči 400.000 € v
kateremkoli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 €, če je podjetje na območju z
omejenimi možnostmi (OMD).
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen Uredbe komisije (ES) 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih določenih v Strokovnih zasnovah s
področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in
krajino na podeželju.
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah namenjenih ohranjanju neproizvodne
dediščine na območjih z omejenimi dejavniki
(ali do 50% na območjih izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na
proizvodnih kmetijskih poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodnje zmogljivosti,
– do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na
območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50%
na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5.000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,

– naložba mora biti skladna z izdanimi
kulturno varstvenimi pogoji,
– objekt ali območje kjer stoji objekt,
mora biti vključen v Strokovne zasnove s
področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec. Kolikor ni vključen v Strokovne zasnove mora
imeti mnenje območnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, da je objekt z vidika varovanja kulturne dediščine pomemben,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki objekta
proizvodne ali neproizvodne dediščine.
Vrste pomoči:
A) zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B) zunanja obnova pomožnih kmetijskih
objektov,
C) zunanja obnova ostalih objektov neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na
kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti).
Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih neproizvodnih objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke,
zgodovinske znamenitosti),
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev
arhitektov, študij izvedljivost).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– naložbe v stanovanjske objekte na
kmetiji.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci
do sredstev so kmetijska gospodarstva, s
sedežem Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.3 Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Pri programu izobraževanja
kmetov se sofinancirajo izobraževanja in
usposabljanja kmetov in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega
izobraževanja.
Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami
informiranja in usposabljanja ter izboljšanje
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje
kmetov mora k vlogi priložiti letni program
izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije,
članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev.
Vrste pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih delavcev,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z
običajnimi operativnimi stroški podjetja (npr.:
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davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje),
– na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega
proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Opravičljivi stroški:
– stroški organiziranja programa usposabljanja ali izobraževanja,
– na področju organizacij forumov, tekmovanj, razstav in sejmov: stroški organizacije tekmovanj, sejmov, strokovnih ekskurzij, stroški udeležbe na strokovnih posvetih,
forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če
so namenjeni izobraževanju, usposabljanju,
posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje
ipd.),
– stroški izdaje publikaciji, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci
sredstev iz tega ukrepa so izvajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti
namenov točke 1.3 in katerih storitve so
namenjene članom kmetijskih gospodarstev
območja občine.
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis)
Namen: Posestna struktura kmetijskih
gospodarstev v občini je razmeroma slaba,
hkrati je veliko osamljenih kmetij. Dodaten
vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih
dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski položaj. Poleg izboljšanja ekonomskega položaja kmetij je namen ukrepa tudi
ohranjaje poseljenosti podeželja.
Cilji: Ustvarjanje pogojev in možnosti za
nova delovna mesta ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega gospodarstva.
Ukrep je namenjen naložbam potrebnim za
začetek opravljanja nekmetijske dejavnosti
ali za posodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 40% na območjih
izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
50% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5.000 €.

– izboljšanje dohodkovnega položaja pri
lastnikih gozdov,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje
novih proizvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30% na območjih
izven OMD),
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali
do 40% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
2.500 €.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme za delo v gozdu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne
gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake
mora potrditi Zavod za gozdove RS,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme,
stroški usposabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo v
gozdu, mora imeti vlagatelj v lasti najmanj
5 ha gozda.
Opravičljivi stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški povezani s pripravo
projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme niso upravičeni stroški za
nakup mehanizacije za strojno sečnjo,
– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec,
– skupna pomoč za naložbo ne sme
presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina: Upravičenci do sredstev
so zasebna kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo skladno z načeli dobre
prakse.
2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: Pri programu usposabljanja
in izobraževanja se financirajo programi
usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno dopolnilni dejavnosti, udeležbi na
seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in
ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih dopolnilnim dejavnostim
na kmetiji.
Cilj: Povečati konkurenčnost kmetijskih
gospodarstev s spodbujanjem registracije
dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: Do 100% upravičenih
stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje
ali usposabljanja, mora k vlogi priložiti letni
program izobraževanja ali usposabljanja,

Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih
rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov,
urejanju prostora in varstvu okolja,
– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija proizvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti …),
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne
dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme in strojev vključno z računalniško opremo namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– drugi stroški povezani s pripravo in
izvedbo projektov.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– honorarji arhitektov, študije izvedljivosti,
– preproste naložbe (naložba v objekt
ali opremo ne sme le nadomestiti starega
objekta opreme, brez povečanja proizvodnje
zmogljivosti),
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnost,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so
registrirana za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
– skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost.
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
Namen: Nezadostna odprtost gozdov z
gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške povezane
s pridobivanjem lesa, kar vpliva na nekonkurenčnost gozdarstva.
Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
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– upravičenec, ki izvaja izobraževanje, mora zagotoviti dostopnost do pomoči
vsem upravičencem na območju občine,
– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev sredstev različnih usposabljanj in
izobraževanj, to dokazujejo z dokazilom
o udeležbi na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku
usposabljanja.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje in usposabljanje odraslih,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih eksurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in
sodelovanje na njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju
na sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali
usposabljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški
honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani
na običajne operativne stroške podjetja kot
so računovodske storitve, davčno svetovanje ipd.),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi,
– stroški informiranja preko medijev in
drugih dejavnosti povezanih z informiranjem,
– stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni
stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,
– stroške izobraževanj za pridobivanje
certifikatov nove dopolnilne dejavnosti na
kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za
zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost ni bila registrirana v treh letih po prejemu sredstev.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so vsi člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo registrirati
v treh letih, organizatorji izobraževanj in
usposabljanj, ki delujejo na območju občine, lahko tudi izven občine.
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo
državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol
Namen: Finančna pomoč je namenjena
popularizaciji poklicnega, srednješolskega,
visokošolskega ali univerzitetnega študija
na kmetijskih programih poklicnih srednjih
šol in univerz.
Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče nosilce kmetijskih gospodarstev, da se
odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s
čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno
strukturo na kmetijah.
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Višina pomoči:
– do višine 450 € na dijaka in študenta v
tekočem šolskem letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član
je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu,
– redno vpisan v srednješolski program
ali univerzitetni študij v tekočem šolskem
letu.
Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol in univerz.
Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom
in študentom, ki niso vpisani v kmetijske
šole,
– dijaki in študentje, ponovno vpisani v
isti letnik in študentje, ki izgubijo status, do
pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci): Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v
skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva.
IV. Merila: merila so natančneje opisana
v razpisni dokumentaciji.
V. Višina razpisanih sredstev: sredstva
bremenijo proračunsko postavko 11003 Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za
leto 2009. Okvirna višina razpisanih sredstev je 48.000,00 €.
VI. Omejitve
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so
nastali po datumu odobritve sredstev in so
bili plačani do predložitve zahtevka.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu, je 50 €.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, ki ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov izven Občine Dobrova - Polhov
Gradec.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog,
kot je na razpolago sredstev, se bo odstotek
pomoči sorazmerno znižal.
VI. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine.
Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na
elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski
pošti. Kontaktna oseba občinske uprave za
informacije je Helena Čuk.
VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na sedežu občine.
Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - Polhov
Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, s
pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja vloge. Vloge, ki bodo poslane z navadno pošiljko ali vloge z napačno
izpolnjeno ovojnico, se zavrže.
Rok za oddajo vlog: 6. 4. 2009.
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
9. 4. 2009, v prostorih Občine Dobrova Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in strokovno

ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Dobrova - Polhov Gradec.
S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele vloge in vloge,
– ki niso oddane na predpisani razpisni
dokumentaciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem
roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno;
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za
prijavo.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v
roku 14 dni od odpiranja in strokovnega
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva
za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku
se ne upoštevajo.
IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku
odloča na predlog strokovne komisije župan
oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.
Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo
predpisane pogoje iz predpisov in javnega
razpisa in so za namen zagotovljena sredstva, se izda odločba o pravici do sredstev.
V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru
pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški,
za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev.
X. Pritožba na odločbo: zoper odločitev
v odločbi o pravici do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku
8 dni od prejema odločbe.
XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo
zahtevke na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za
izplačilo upravičenih sredstev do 30. 4.
2010.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih na podlagi računa in potrdila o
plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski
račun. Nakazilo na transakcijski račun šteje,
da je bilo zahtevku v celoti odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o
spremembah odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, javnega razpisa ali odločbe o
pravici do sredstev se zavrne.
XII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost porabe
lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev. V teh primerih ne more pridobiti
sredstev za dobo petih let.
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Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega
naslova ponovno pridobil finančna sredstva
pred iztekom za to določenega obdobja v
razpisu,
– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna
občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu kot je predvideval
v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIII. Informacije: dodatne informacije po
tel. 01/360-18-00, kontaktna oseba: Helena
Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Ob-1942/09
Na podlagi 5. člena Odloka Občine Brda
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2008), 5. člena Odloka
Občine Kanal ob Soči o ureditvi javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
(Uradni list RS, št. 76/08), 5. člena Odloka
Občine Miren Kostanjevica o ureditvi javne
službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 88/08), 5. člena
Odloka Mestne občine Nova Gorica o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za
zapuščene živali (Uradni list RS, št. 112/07),
5. člena Odloka Občine Renče - Vogrsko o
ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča
za zapuščene živali (Občinski list, Uradno
glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 9/08)
in na podlagi 5. člena Odloka Šempeter
Vrtojba o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni
list RS, št. 15/09), Občine Brda, Kanal ob
Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba in Mestna občina
Nova Gorica objavljajo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe zagotavljanja zavetišča za
zapuščene živali
I. Predmet javne službe
Dejavnost, ki je predmet javne službe,
obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske
pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali
oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov,
zlasti pa ulovljenih, oskrbljenih in oddanih
psov,
6. druge naloge, določene z Zakonom o
zaščiti živali (v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).
II. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe obsega območje občin Brda, Kanal ob Soči, Miren
- Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica
(v nadaljevanju: občine).

III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko pogodbo podpiše
izbrani prijavitelj z vsako občino posebej.
Koncesijsko razmerje začne teči z dnem,
ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča;
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon ter pravilnik;
3. zavetišče mora biti urejeno s skladno
z zakonom in pravilnikom;
4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno
odločbo Veterinarske uprave RS, s katero
je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
5. na 800 registriranih psov v občini mora
imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
in sicer za:
– Občino Brda: 1 mesto;
– Občino Kanal ob Soči: 1 mesto;
– Občino Miren - Kostanjevica: 1 mesto;
– Mestno občino Nova Gorica: 5 mest;
– Občino Šempeter - Vrtojba: 1 mesto;
– Občino Renče - Vogrsko: 1 mesto;
6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika
na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki
morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter
za dajanje nujne prve pomoči živalim;
7. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi;
8. imetnik zavetišča ne more biti in v
njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen
če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja
dela v korist lokalne skupnosti;
9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali
pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe;
10. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali
ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali;
11. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo za prevoz živali;
12. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke,
ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po
identifikacijski številki ali opisu živali ter za
preverjanje lastništva živali;
13. imeti mora interni akt o veterinarskosanitarnem redu zavetišča;
14. imeti mora poravnane davke in prispevke;
15. ne sme biti v stečajnem postopku, v
postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
16. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe.
V. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega
razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. cena;
2. strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja (strokovna usposobljenost
vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz
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živali, število bivalnih prostorov za pse in
namestitvenih mest, …);
3. izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
4. dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu
z živalmi.
Merila so podrobneje določena v razpisni
dokumentaciji.
VI. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod
naslednjimi pogoji:
1. skladno z zakonom in pravilnikom ter
drugimi veljavnimi predpisi;
2. koncesionar je dolžan izvajati javno
službo nepretrgoma;
3. koncesionar je dolžan v okviru javne
službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso
predvidena, če je zagotovitev takšnih del
oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje
javne službe;
4. koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne
službe, ločeno od računovodstva za svojo
morebitno drugo dejavnost;
5. koncesionar mora skladno z veljavnimi
predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi
predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občinam;
6. koncesionar mora pristojnemu organu
občine o izvajanju javne službe predložiti
letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila;
7. koncesionar je neposredno odgovoren
za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem
zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru
stavke pri njem zaposlenih ljudi;
8. koncesionar mora biti zavarovan proti
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči
zaradi napak pri izvajanju javne službe in
tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;
9. koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko
pa za posamezne storitve v okviru izvajanja
javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci,
ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v
njegovem imenu in za njegov račun;
10. uradne ure v zavetišču morajo biti
najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega
mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali
v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar
lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom
za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;
11. koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja,
ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati zastonj.
VII. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar,
se financira iz:
– proračunov občin,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki
deluje v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do
30. 3. 2009 do 14. ure, prispe po pošti oziroma je osebno oddana na posamezni naslov
iz IX. poglavja tega razpisa.
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Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj
izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijav na razpis je popolna, če vsebuje:
1. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
2. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
3. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
4. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni
program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali);
6. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za
celotno oskrbo zapuščenih živali);
7. fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj
izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
8. reference;
9. fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje
storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije
za izvajanje storitev zdravstvenega varstva
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
10. fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
11. fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
12. fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
13. potrdilo pristojnega organa, da ima
imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;
14. fotokopijo sklenjenega zavarovanja
proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj
lahko povzroči tretji osebi oziroma občini
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Občine imajo pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v originale listin ter zahtevati
predložitev dodatnih listin oziroma pojasnil.
IX. Rok in način predložitve prijav na
razpis
Rok za oddajo prijav je 30. 3. 2009 do
14. ure. Prijave se oddajo ločeno, za vsako občino posebej. Prijavitelji oddajo prijave
pri tistih občinah, na območju katerih želijo
opravljati javno službo. Prijave se oddajo na
naslednje naslove:
– za Občino Brda: Občina Brda, Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo;
– za Občino Kanal ob Soči: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, p.p. 50, 5213
Kanal;
– za Občino Miren - Kostanjevica: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5219
Miren;
– za Mestno občino Nova Gorica: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica;
– za Občino Šempeter - Vrtojba: Občina
Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11,
5290 Šempeter pri Gorici;
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– za Občino Renče - Vogrsko: Občina
Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga.
Kot pravočasna se bo štela tista prijava,
ki bo najkasneje do 30. 3. 2009 do 14. ure
prispela po pošti oziroma osebno oddane na
zgornje naslove.
Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran kuverte se zalepi izpolnjen obrazec
7 razpisne dokumentacije.
X. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja
do 26. 6. 2009.
XI. Način in rok za izbor koncesionarja:
koncesionarja izbere vsaka občina posebej.
Koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda
najkasneje v tridesetih dneh po preteku roka
iz IX. poglavja tega razpisa.
XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje v petnajstih dneh po preteku roka iz
prejšnjega poglavja tega razpisa.
Občine si pridržujejo pravico, da v razpisnem postopku ne izberejo koncesionarja.
Občine si tudi pridržujejo pravico, da v
razpisnem postopku izvedejo pogajanja.
XIII. Rok, v katerem je potrebno pričeti
z izvajanjem javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati
najkasneje v roku enega meseca od dneva,
ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa
mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
XII. Razpisna dokumentacija, informacije
Brezplačna razpisna dokumentacija ter
informacije so na voljo pri:
– Občini Brda: Občina Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo, 1. nadstropje, soba 14,
spletna stran http//www.brda.si, kontaktna
oseba Nika Fabricijo, tel. 05/335-10-30, elektronski naslov: nika.fabricijo@obcina-brda.
si;
– Občina Kanal ob Soči: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, p.p. 50, 5213 Kanal, spletna stran: http//www.obcina-kanal.
si, kontaktna oseba: Kristina Marinic, tel.
05/398-12-08, elektronski naslov: kristina.
marinic@obcina-kanal.si,
– Občina Miren - Kostanjevica: Občina
Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5219 Miren, spletna stran: http//www.miren-kostanjevica.si, kontaktna oseba: Mojca Šubic,
tel. 05/330-46-76, elektronski naslov: mojca@miren-kostanjevica.si;
– za Mestno občino Nova Gorica: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje,
soba 31, http://www.nova-gorica.si, Mojca
Belingar Vodopivec, tel. 05/33-50-181, mojca.belingar@nova-gorica.si;
– za Občino Renče - Vogrsko: Občina
Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga, spletna stran: http//www.rence-vogrsko.si, kontaktna oseba: Nataša Gorkič, tel.
05/338-45-03, elektronski naslov: natasa.
gorkic@rence-vogrsko.si;

– za Občino Šempeter - Vrtojba: Občina
Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, spletna stran:
http://www.sempeter-vrtojba.si, kontaktna
oseba: Stojan Ščuka, tel. 05/335-10-00, elektronski naslov: stojan.scuka@siol.net.
Dodatne informacije so v času od objave
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro in 13. ter 15. uro.
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren - Kostanjevica
Mestna občina Nova Gorica
Občina Renče - Vogrsko
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-1978/09
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju
Jakopičeve nagrade, sprejetega dne 18. 3.
2008, Zveza društev slovenskih likovnih
umetnikov objavlja
razpis
za nagrado Riharda Jakopiča 2009
Nagrado prejme načeloma slovenski likovni ustvarjalec, ki deluje v kulturnem prostoru Republike Slovenije ali zunaj nje in
je praviloma član Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov. Kandidat za nagrado
Riharda Jakopiča je lahko nagrajen samo
enkrat. Nagrada se podeli za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano
delo, predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada
Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za
življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo
kulturne ustanove, likovna društva ali državljani Slovenije. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki
bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in
utemeljitev ter bodo vključno do 16. 3. 2009
prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8,
1000 Ljubljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča«. Vloge, ki
bodo prispele po tem datumu (16. 3. 2009)
do 24. ure – datum poštnega žiga, bodo
neodprte vrnjene pošiljatelju. V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Predstavniki v Odbor za podelitev nagrade Rihard Jakopič so voljeni za eno leto in
se vsako leto v celoti zamenjajo. Odbor je
sestavljen iz dveh predstavnikov Akademije
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze
v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in ZDSLU.
Prvo sejo odbora skliče predsednik ZDSLU
in na njej člani odbora izvolijo predsednika,
ki je vsako leto iz druge inštitucije. Odbor
odloča z navadno večino glasov.
Pozivam Umetniške svete društev in posamezne člane ter inštitucije, ki spremljate
dosežke in ustvarjanje naših kolegic in kolegov, da kandidirate likovne ustvarjalce, ki
so praviloma člani ZDSLU in katerih delo
predstavite Odboru za nagrado Riharda Jakopiča v zahtevani obliki.
Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov
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Razpisi delovnih mest
Ob-1859/09
Svet Javnega zavoda ŠKTM za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi,
Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, na
podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ
ŠKTM razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo
družboslovne, organizacijske ali ekonomske
smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih mestih,
– da obvlada osnove iz računalništva,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in
vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega in enega
svetovnega jezika.
Zaželeno je, da ima kandidat opravljen
izpit iz upravnega postopka. Kolikor ga
nima, ga mora opraviti v roku največ 1 leta
od imenovanja.
Kandidat mora predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje 5
let z možnostjo ponovitve mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, življenjepisom ter programom dela
in razvoja zavoda, pošljite najkasneje v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JZ
ŠKTM, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob
Dravi, z oznako: »Prijava za razpis direktorja/ice«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Javnega zavoda
ŠKTM Radlje ob Dravi
Ob-1891/09
Svet zavoda Osnovne šole Črni Vrh, Črni
Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in
36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 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).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 15. 5.
2009.
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, program vodenja zavoda), dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratkim življenjepisom, pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274
Črni Vrh nad Idrijo, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Črni Vrh
Št. 62/09
Ob-1892/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3 in 65/08) Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Fitosanitarne uprave Republike Slovenije 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
agronomske, biološke, biotehnološke ali
gozdarske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 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 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.

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, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Tajno in Tajno
(EU)« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
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 in Tajno (EU)«.
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 sekretar na sedežu organa v
Ljubljani, Einspielerjeva ulica 6. 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.
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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. 01/478-83-45 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
Ob-1893/09
Svet Osnovne šole Kolezija Ljubljana, C.
v Mestni log 46, na podlagi 48. in 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in Uradni list
RS, št. 36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 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 mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 8. 2009.
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, program vodenja zavoda) in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
in s kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov Svet Osnovne
šole Kolezija, C. v Mestni log 46, 1000 Ljubljana, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kolezija
Št. 54/09
Ob-1895/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljnjem besedilu ZJU) Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, Ljubljana objavlja javni
natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– 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;
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– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. 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.
2. 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.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki
6. člena ZJU 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.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
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 stani Ministrstva za
javno upravo – http://www.mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 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 sekretar na sedežu organa
v Ljubljani, Maistrova ulica 10. 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 RS 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 Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi z vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za kulturo, Tjaša Cvetkovič,
tel. 369-58-72.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 2009/11
Ob-1915/09
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, v nadaljevanju: ZJU) Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalec.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal v
uradniškem nazivu svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– premoženjsko pravne zadeve;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– vodenje postopkov za izdajo koncesij;
– priprava in izvajanje postopkov javnih naročil s področja dejavnosti, priprava
razpisne dokumentacije, analiz in poročil s
področja javnih naročil;
– priprava splošnih aktov ter priprava
oziroma nudenje strokovne pomoči pri pripravi predpisov;
– pripravljanje individualnih aktov s področja delovnih razmerij zaposlenih v občini
in ostale kadrovske zadeve;
– reševanje pravnih vprašanj s področja
delovnih razmerij;
– svetovanje in spremljanje izvajanja zakona o splošnem upravnem postopku;
– po pooblastilu zastopanje občine v postopkih pred sodišči in drugimi organi;
– pripravlja predloge dokumentov za odbore in občinski svet;
– vodenje evidenc občinskega premoženja in stavbnih zemljišč;
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– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine po odredbi direktorja
občinske uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem sistema delovanja lokalne samouprave.
Poleg splošnih pogojev, določenih v
Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
– najmanj sedem mesecev delovnih
izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima
kandidat magisterij znanosti ali doktorat
znanosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe
in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe,
ne glede na to ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali 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.
Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna
čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Destrnik, Vintarovci 50,
Destrnik in po potrebi na terenu.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede
poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal,
kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto
dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del
ter kakšen naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. izjavo kandidata, 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Destrnik
pridobitev podatkov za potrebe tega javnega natečaja. V primeru, da kandidat ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v
zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj
za prosto delovno mesto svetovalec«,

šne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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 imenovana
za dobo 5 let, predviden pričetek dela je
1. 7. 2009.
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 programom vodenja in
vizijo razvoja dijaškega doma za mandatno obdobje, pošljite v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Dijaškega doma
Bežigrad, Kardeljeva ploščad 28, 1000
Ljubljana, s pripisom »Za svet Zavoda –
razpis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma
Bežigrad – Ljubljana

na naslov: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, v roku osem dni
po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina.destrnik@destrnik.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Sanda Langerholc Lah.
Nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče
razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne
pogoje, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati,
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim
delom 6 mesecev.
Občina Destrnik
Ob-1919/09
Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Srednje lesarske šole,
ravnatelja/ravnateljice Srednje strojne in kemijske šole.
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 (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 17. 6.
2009.
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, program vodenja zavoda, dosedanje
delovne izkušnje) pošljite najpozneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov Svet Šolskega centra Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000
Ljubljana, s pripisom Za razpis ravnatelja/
ravnateljice.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Šolski center Ljubljana
Št. 80/09
Ob-1926/09
Svet Dijaškega doma Bežigrad, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana na podlagi 48., 53. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splo-
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Ob-1940/09
Svet zavoda OŠ Franca RozmanaStaneta Maribor, Kersnikova 10, 2000
Maribor, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-tka 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.
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, s kratkim
življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Franca Rozmana
– Straneta, Kersnikova10, 2000 Maribor,
s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja/ice«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Franca Rozmana –
Staneta Maribor
Št. 014-1/2009

Ob-1992/09

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave, št. 10/2004) in
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sklepa župana št. 014-1/2009 z dne 12. 2.
2009, župan Mestne občine Koper objavlja
razpis za imenovanje
direktorja Pokrajinskega muzeja Koper, Kidričeva 19, Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– poznavanje muzejske ali njej sorodne
stroke in dejavnosti, ki jo opravlja zavod;
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– najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejski ali njej sorodni stroki;
– aktivno znanje italijanskega jezika in
enega od svetovnih jezikov;
– obvladovanje uporabe računalnika;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za
direktorja predložiti program razvoja zavoda.
Kandidata za direktorja bo na podlagi
predhodnega mnenju sveta zavoda imeno-

val župan Mestne občine Koper za dobo
petih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva
10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom
''Razpis-direktor Pokrajinskega muzeja Koper''.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Mestna občina Koper
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Druge objave
Št. 007-39/2009/2
Ob-1860/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Viljema Žižka kot sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje elektro
stroke – elektronike, avtomatike, z dnem
5. 2. 2009.
2. Franca Prelesnika kot sodnega izvedenca in sodnega cenilca, imenovanega za
strokovno področje gradbeništva – visoke
gradnje, z dnem 5. 2. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1861/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSPDPO), Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007,
objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
Ker v prvem postopku javnega zbiranja ponudb, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 7/09 z dne 30. 1. 2009, Ob-1345/09,
Davčna uprava RS (kot prodajalec) ni prejela nobene ponudbe, razpisuje v skladu z
32. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin ponovno zbiranje
ponudb za odkup rabljenih vozil. Izklicna
cena se lahko v tem zbiranju ponudb, glede na ocenjeno vrednost, zniža za največ
25%.
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 26
osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave
Republike Slovenije.
Skupna ocenjena vrednost vozil je
35.360,00 EUR. Izračun vrednosti je podal
Igor Šmajdek, sodni izvedenec in cenilec.
2. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prejete najkasneje do 10. 3. 2009 do 10.
ure na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna
DURS.
3. Javno odpiranje ponudb bo 10. 3.
2009 ob 10.30 na naslovu naročnika.
4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena za odkup vseh
vozil.
5. Pogoji javne ponudbe: ponudnik mora
odkupiti vsa vozila. Najnižja odkupna cena
vozil je 26.520,00 EUR z DDV, kar je 75%
vrednosti ocenjene v Cenilnem poročilu.
6. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe:
– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– podpisan predlog pogodbe.
7. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
8. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
9. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
10. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na prodajalčevi spletni strani

http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Podatki o vozilih so razvidni iz Cenilnega poročila, ki je priloga razpisne dokumentacije.
Vozila so na davčnih uradih po Sloveniji.
11. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede javnega naročila sta Igor Štraus,
tel. 01/478-28-23; e-naslov: igor.straus@
gov.si in Jure Mahkota, tel. 01/478-27-74,
e-naslov: jure.mahkota@gov.si.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-1957/09
Na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list
RS, št. 102/07), Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: Pravilnik), Dopolnjenega programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade
RS št. 31001-1/2007/6, z dne 26. 4. 2007),
Programa dela in finančnega načrta Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za obdobje 2008–
2009 (sklep Vlade RS št. 47601-3/2008/9 z
dne 3. 7. 2008), Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv
k vpisu subjektov inovativnega okolja v
evidenco subjektov inovativnega okolja
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je vpis subjektov inovativnega okolja (tehnoloških parkov,
podjetniških inkubatorjev in univerzitetnih inkubatorjev, v nadaljnjem besedilu: subjekti)
v evidenco subjektov inovativnega okolja
(v nadaljevanju: evidenca), ki jo vodi Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljnjem besedilu: JAPTI) tako, kot
to določa Pravilnik.
Evidenca je sestavljena iz evidence A in
B. Evidenca A pomeni evidenco vseh subjektov, ki v skladu s 14. členom ZPOP‑1
in Pravilnikom izvajajo naloge posameznih
subjektov in imajo zagotovljeno tudi ustrezno infrastrukturo ter izpolnjujejo vse pogoje
v skladu s Pravilnikom. Evidenca B pomeni
evidenco subjektov, ki izpolnjujejo minimalne pogoje iz 6. člena Pravilnika.
2. Namen in način vpisa v evidenco
Posamezne aktivnosti v okviru nalog
in programov inovativnega okolja izvajajo
pravne osebe javnega in zasebnega prava,
vpisane v evidenco. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa.
Vpis v evidenco in podaljšanje vpisa subjektov se opravi enkrat letno na podlagi
javnega poziva k vpisu oziroma podaljšanju
vpisa. O vpisu v evidenco so predlagatelji
obveščeni z dopisom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.
3. Podatki o subjektu v evidenci
V evidenci se vodijo naslednji podatki o
subjektu:
– vrsta subjekta,
– firma in sedež družbe, ki je subjekt,
– datum vpisa v sodni register,
– datum vpisa v evidenco,

– datum izbrisa v evidenco,
– odgovorna oseba subjekta,
– kontaktni podatki.
Evidenca je dostopna na spletni strani
www.japti.si.
4. Pogoji za vpis in podaljšanje vpisa
Pogoji za vpis v evidenco so navedeni
v Pravilniku. Pogoji za vpis so razvidni tudi
iz Prilog 3 do 7, ki so sestavni del tega javnega poziva.
Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A ali
B je potrebno predložiti enkrat na dve leti.
V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za
podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem
koledarskem letu izbriše iz evidence A in
avtomatsko prenese v evidenco B. JAPTI
o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti
subjekt.
V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco,
izbriše iz evidence. JAPTI s sklepom obvesti
subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o
izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo
na ministrstvo.
5. Obvezne sestavine vloge
Popolna vloga je tista, ki vsebuje vse
obvezne sestavine, ki so navedene v tej
točki javnega poziva. Prijavni obrazec in
priloge morajo biti izpolnjeni s pomočjo računalnika. Predlagatelji morajo poslati 1
izvod vseh obveznih sestavin vloge na sedež JAPTI.
Obvezne sestavine vloge so:
1. prijavni obrazec za vpis v evidenco
(Priloga 1 tega javnega poziva),
2. izjava o sprejemanju pogojev javnega
poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in
3. dokazila, ki so navedena v nadaljevanju.
Za vpis v evidenco A mora predlagatelj
predložiti dokazila, navedena v prilogi 3, poleg teh pa tudi:
– dokazila, navedena v prilogi 4, če je
predlagatelj podjetniški inkubator,
– dokazila, navedena v prilogi 5, če je
predlagatelj univerzitetni inkubator,
– dokazila, navedena v prilogi 6, če je
predlagatelj tehnološki park.
Za vpis v evidenco B mora predlagatelj
predložiti dokazila, navedena v prilogi 7.
Priloge od 1 do 7 so sestavni del tega
javnega poziva.
6. Roki za prejem vlog
Javni poziv je odprt od 27. 2. 2009 do
30. 10. 2009. V tem obdobju bo JAPTI sprejemal vloge za vpis v evidenco.
Predlagatelji oddajo vloge v zaprti ovojnici z jasno oznako in napisom »Vpis v evidenco inovativnega okolja« na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
Na zadnji strani ovojnice obvezno navedite
naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge za vpis novih subjektov v evidenco morajo biti oddane po pošti do vključno
30. 10. 2009 (velja poštni žig do vključno
30. 10. 2009) ali osebno v glavni pisarni
Javne agencije RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana
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(WTC, 8. nadstropje) do vključno 30. 10.
2009 do 10. ure.
Vloge, ki bodo na naslov JAPTI prispele
po navedenem roku, bodo kot nepravočasne zaprte vrnjene predlagatelju.
7. Obravnava vlog
JAPTI bo vloge za vpis novih subjektov
v evidenco obravnaval v roku 8 dni od prejema po vrstnem redu prispetja. JAPTI bo
predlagatelje o vpisu v evidenco obvestil
s sklepom v roku 60 dni od datuma oddaje vloge. JAPTI vpiše subjekt v evidenco
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najkasneje v dveh delovnih dneh od izdaje
sklepa.
7.1. Dopolnitve vlog
JAPTI bo obravnaval samo popolne
vloge, kot je opredeljeno v 5. poglavju
tega javnega poziva. V primeru nepopolne
vloge bo predlagatelj pozvan k dopolnitvi
vloge.
Predlagatelj se je na poziv k dopolnitvi
dolžan odzvati v roku 8 dni od prejema, v
nasprotnem primeru bo JAPTI vlogo zavrgel
kot nepopolno.

8. Dodatne informacije
Ta javni poziv s prijavnima obrazcema in
ostalimi prilogami je dosegljiv v fizični obliki
na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana (glavna pisarna, 8. nadstropje),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro ter na
spletni strani www.japti.si.
Vse dodatne informacije so na voljo na
naslovu: irena.meterc@japti.si ter na tel.
01/58-91-800 vsak dan med 9. in 12. uro.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
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9. PRILOGE
Priloga 1:
Prijavni obrazec za vpis v evidenco subjektov inovativnega okolja

SUBJEKT

Skrajšani naziv družbe

Polni naziv podjetja
Sedež
Naslov
Poštna številka in pošta
Internetni naslov
Kontaktni podatki
Zakoniti zastopnik
Ime in priimek
Vloga v podjetju
Telefon
Naslov elektronske pošte
Faks
Osnovni poslovni podatki
Identifikacijska številka
Matična številka
Davčna številka
Naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun
Številka transakcijskega računa
Osnovna dejavnost
Vpišite osnovno dejavnost v skladu s Standardno
klasifikacijo dejavnosti (SKD).
VPIS V EVIDENCO (označite)
A

B

VRSTA SUBJEKTA
univerzitetni inkubator
podjetniški inkubator
tehnološki parki
Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila, ki so navedena v
Prilogah 3 do 7.
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Priloga 2:
Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva
NAZIV PREDLAGATELJA
SEDEŽ PREDLAGATELJA
ODGOVORNA OSEBA PREDLAGATELJA

Izjavljam, da:
• se strinjam in sprejemam vse pogoje, navedene in zahtevane v Javnem pozivu za vpis v
evidenco subjektov inovativnega okolja,
• vse kopije dokumentov, ki so priložene tej vlogi, ustrezajo originalom,
• vse navedbe, ki so podane v tej vlogi, ustrezajo dejanskemu stanju,
• za navedene podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemam popolno
odgovornost,
• bom JAPTI pravočasno obvestil o morebitnih spremembah podatkov, oddanih na
prijavnih obrazcih tega javnega poziva.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
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Priloga 3:
Dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev za vpis v evidenco A
Za vpis v evidenco A morajo vsi subjekti (podjetniški inkubator, univerzitetni inkubator in
tehnološki park) izpolnjevati naslednje minimalne pogoje, ki jih dokazujejo z naslednjimi
dokazili:

POGOJ
Subjekt
opravlja
inovativnega okolja.

DOKAZILO
dejavnost

subjekta Dejavnost je razvidna iz akta o ustanovitvi
(SKD ne opredeljuje te dejavnosti) in plana
dela za naslednjih pet let.

Subjekt je povezan z inštitucijami znanja, Sklenjene pogodbe o sodelovanju.
vpisanimi v evidenco pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost RS.
Subjekt ima vsaj 2 inkubiranca (razen v Sklenjena pogodba o najemu prostora, iz
katere je razvidno tudi, da inkubiranec
primeru univerzitetnega inkubatorja).
deluje in je fizično prisoten v prostorih
subjekta.
Ocena podjetja na podlagi kriterijev za
inkubirano podjetje iz 3. člena Pravilnika.
Subjekt razpolaga s 500 m2 bruto poslovnih Izpis iz zemljiške knjige ali dolgoročna
prostorov.
pogodba o razpolaganju s prostorom
(minimalno za 10 let).
Tloris površin, iz katerega je razvidna
namembnost poslovnih prostorov.
Subjekt ima vzpostavljeno vodstvo subjekta.

Subjekt
ima
svetovalcev.

vzpostavljeno

Podatki o
referenc.

vodstveni

ekipi

z

navedbo

mrežo Sklenjene pogodbe o sodelovanju
strokovnjaki na področjih, povezanih
razvojem in delovanjem podjetij.

s
z
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Priloga 4:
Dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v evidenco A
za Podjetniški inkubator
Za vpis v evidenco A mora Podjetniški inkubator poleg minimalnih pogojev, navedenih v
Prilogi 3, izpolnjevati tudi spodaj navedene splošne, infrastrukturne in kadrovske pogoje, ki
jih dokazuje z naslednjimi dokazili:
A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Podjetniški inkubator deluje že najmanj dve Iz poslovnih knjig ter sklenjenih pogodb je
leti.
razvidno, da je podjetniški inkubator v
obdobju dveh
let opravljal storitve
svetovanja inkubirancem in jim nudil tudi
prostorske pogoje.
Sklenjena
pogodba
z
vsaj
dvema
inkubirancema, ki delujeta v podjetniškem
inkubatorju najmanj 24 mesecev.
Podjetniški inkubator je bil v obdobju zadnjih Sklenjena predpogodba ali pismo o nameri o
dveh let vključen v zagon vsaj šestih vstopu v podjetniški inkubator.
inkubirancev.
Poslovni načrt inkubiranca, ki ga je pripravil
podjetniški inkubator.
V prostorih podjetniškega inkubatorja deluje Sklenjena pogodba o najemu prostora, iz
vsaj deset inkubirancev.
katere je razvidno tudi, da inkubiranec
deluje in je fizično prisoten v prostorih
podjetniškega inkubatorja.
Ocena za vsakega inkubiranca na podlagi
kriterijev za inkubirano podjetje iz 3. člena
Pravilnika.
podatki
o
delovanju
vseh
Podjetniški inkubator v obdobju zadnjih dveh Zbrani
inkubirancev in obrazložitev uspešnosti za
let izkazuje rast inkubirancev.
kazalce:
število
inkubirancev,
število
zaposlenih, BDV, promet inkubirancev.
Podjetniški inkubator je del obstoječe ali Opredeljena namembnost izrabe prostora v
predvidene poslovno-industrijske ali obrtne prostorskem načrtu.
cone ali tehnološke cone.
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Podjetniški inkubator je povezan z Sklenjene pogodbe
institucijami znanja (srednje šole, fakultete in institucijami znanja.
podobno), ki so v bližini.
Poročilo o
projektih.
Podjetniški inkubator je povezan s podjetji.

uspešno

o

Stran

sodelovanju

izpeljanih

z

skupnih

Sklenjene pogodbe o sodelovanju s podjetji.
Poročilo o
projektih.

uspešno

izpeljanih

skupnih

Podjetniški inkubator sodeluje z drugimi Sklenjene pogodbe o sodelovanju s subjekti.
subjekti, ki jih opredeljuje Zakon o
podpornem okolju za podjetništvo.
Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih
projektih.
Kritična masa prebivalstva v gravitacijskem Statistični podatki o območju, na katerem
območju podjetniškega inkubatorja znaša ima podjetniški inkubator svoje prostore.
najmanj 25.000 prebivalcev.
Kritična masa gospodarskih družb v Statistični podatki o območju, na katerem
gravitacijskem
območju
podjetniškega ima podjetniški inkubator svoje prostore.
inkubatorja znaša vsaj 1.000 gospodarskih
subjektov.
V lastništvu ali upravljanju podjetniškega Dokumenti o lastništvu.
inkubatorja je razvidna aktivna vloga
lokalnega ali pokrajinskega okolja.
Dokumenti o članstvu v upravnih oziroma
nadzornih odborih.
B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Podjetniški inkubator razpolaga z vsaj 2.000
m2 bruto poslovnih prostorov (pisarniški in
proizvodni
prostori),
namenjenih
inkubirancem in drugim podjetjem in ima v
primeru mrežnih podjetniških inkubatorjev
vsaj eno središče z vsaj 1.000 m2 uporabnih
površin (pisarniški in proizvodni prostori).

Izpis iz zemljiške knjige ali pogodba na
podlagi katere je mogoč vpis v zemljiško
knjigo.
Obrazložitev k bilanci stanja oz. dolgoročna
pogodba o razpolaganju s prostorom v
primeru, ko prostori niso v lasti subjekta.
Tloris poslovnih prostorov.

Podjetniški
inkubator
razpolaga
z Popis opreme.
opremljenostjo,
ki
omogoča
uporabo
sodobne
informacijsko-komunikacijske
opreme in omogoča dostop do interneta.
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C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Podjetniški inkubator ima najmanj dva redno
zaposlena v ekvivalentu delovnega časa s
kompetencami za vodenje in razvoj
podjetniškega inkubatorja.

Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o
obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in
invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju
za
starševsko
varstvo,
zavarovanju za primer brezposelnosti in o
sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS,
št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem
besedilu: Obrazec M1) ali obvestilo o
sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s
pogodbo.
Kratek opis referenc s področja vodenja in
razvoja podjetniškega inkubatorja in izjava o
doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let
delovnih
izkušenj
(za
posameznega
zaposlenega, za katerega se predloži
obrazec M1).

Podjetniški inkubator razpolaga z najmanj Pogodbe o sodelovanju s svetovalci na
dvema usposobljenima svetovalcema s navedenih področjih.
področja razvoja in rasti podjetij in prenosa
Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno
invencij na trg.
izpeljanih projektov in izjava o doseganju
vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih
izkušenj (za posameznega svetovalca, za
katerega
se
predloži
pogodba
o
sodelovanju).
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Priloga 5:
Dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v evidenco A
za Univerzitetni inkubator
Za vpis v evidenco A mora Univerzitetni inkubator poleg minimalnih pogojev, navedenih v
Prilogi 3, izpolnjevati tudi spodaj navedene splošne, infrastrukturne in kadrovske pogoje, ki
jih dokazuje z naslednjimi dokazili:
A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Univerzitetni inkubator deluje kot samostojna Izpis iz sodnega registra.
pravna oseba in ni le ločena organizacijska
enota znotraj univerze ali visokošolskega
središča.
Univerzitetni inkubator kot univerzitetni Poročila o delu, iz katerih je razvidno, da je v
obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja
inkubator deluje najmanj dve leti.
in promocije za študente in podjetniške
skupine.
Univerzitetni inkubator je bil v obdobju Podatki o novonastalih podjetjih.
zadnjih dveh let vključen v ustanovitev vsaj
šestih podjetij znotraj univerze ali drugih Poslovni načrti novonastalih podjetij.
visokošolski organizacij.
Univerzitetni inkubator je povezan z univerzo Ustanovni akt ali pogodba o ustanovitvi, iz
ali visokošolskim središčem.
katere je razvidno, da je soustanovitelj
univerzitetnega inkubatorja univerza ali
visokošolsko središče, ki svoje programe
izvaja na območju, na katerem se inkubator
nahaja, ali pa je poslovno sodelovanje
določeno s pogodbo.
Kritična masa študentov znaša najmanj Podatki o številu študentov na gravitacijskem
2.000 rednih študentov ali 4.000 vseh območju.
študentov
(rednih
in
izrednih)
v
gravitacijskem
območju
univerzitetnega
inkubatorja (upoštevajo se študenti, ki
študirajo na ustanovah iz prejšnje točke).
Zagotovljeno je sodelovanje predstavnikov Sklenjene pogodbe, pisma o nameri, skupni
univerze in visokih šol v mentorskih in drugih projekti.
strokovnih funkcijah za podporo podjetnikom
in podjetjem v univerzitetnem inkubatorju.
Vloga lastnika in upravljavca je jasno Sklenjena pogodba o sodelovanju, iz katere
opredeljena
v
smislu
zagotavljanja je to razvidno.
opravljanja
dejavnosti
univerzitetnega
inkubatorja v daljšem časovnem obdobju.
Ustanovni akt.
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B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Univerzitetni
inkubator
razpolaga
z Izpis iz zemljiške knjige, dolgoročna
minimalno 500 m2 bruto poslovnih prostorov, pogodba o najemu.
namenjenih
izvajanju
aktivnosti
univerzitetnega inkubatorja.
Tloris površin, iz katerega je razvidno, da
prostori niso oddani drugim institucijam.
Minimalno 65 % zgoraj navedene površine je Tloris objekta z opisom prostora, ki je
namenjenih delu podjetniških skupin ali namenjen delu podjetniških skupin.
podjetij v univerzitetnem inkubatorju.
Univerzitetni
inkubator
razpolaga
z Popis opreme.
opremljenostjo,
ki
omogoča
uporabo
sodobne
informacijsko-komunikacijske
opreme in omogoča dostop do interneta.
Univerzitetni inkubator ima urejen dostop do Pogodbe o dostopu.
laboratorijske,
prototipne
ali
druge
tehnološke opreme fakultet in institutov in
drugih razvojnih institucij.
C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Univerzitetni inkubator ima najmanj tri redno
zaposlene s kompetencami za vodenje in
razvoj inkubatorja in znanji s področja
podjetništva, ustanavljanja in rasti podjetij ter
organizacije
poslovnih
in
drugih
intelektualnih storitev v univerzitetnem
inkubatorju.

Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o
obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in
invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju
za
starševsko
varstvo,
zavarovanju za primer brezposelnosti in o
sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS,
št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem
besedilu: Obrazec M1) ali obvestilo o
sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s
pogodbo.
Kratek opis referenc s področja vodenja in
razvoja podjetniškega inkubatorja in izjava o
doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let
delovnih
izkušenj
(za
posameznega
zaposlenega, za katerega se predloži
obrazec M1).
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Univerzitetni inkubator ima povezave z Sklenjene pogodbe o sodelovanju s
najmanj tremi usposobljenimi svetovalci s svetovalci na navedenih področjih.
področja podjetništva in rasti podjetij in
prenosa invencij na trg.
Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno
izpeljanih projektov in izjava o doseganju
vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih
izkušenj (za posameznega svetovalca, za
katerega
se
predloži
pogodba
o
sodelovanju).
Univerzitetni inkubator ima povezavo s Sklenjene pogodbe o sodelovanju s
strokovnjaki za zaščito intelektualne lastnine. svetovalci s področja zaščite intelektualne
lastnine.
Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno
izpeljanih projektov in izjava o doseganju
vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih
izkušenj (za posameznega svetovalca, za
katerega
se
predloži
pogodba
o
sodelovanju).
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Priloga 6:
Dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v evidenco A
za Tehnološki park
Za vpis v evidenco A mora Tehnološki park poleg minimalnih pogojev, navedenih v Prilogi 3,
izpolnjevati tudi spodaj navedene splošne, infrastrukturne in kadrovske pogoje, ki jih
dokazuje z naslednjimi dokazili:
A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Tehnološki park deluje že najmanj dve leti.

Iz poslovnih knjig ter sklenjenih
razvidno, da je tehnološki park
dveh let opravljal storitve
inkubiranim podjetjem in jim
prostorske pogoje.

pogodb je
v obdobju
svetovanja
nudil tudi

Sklenjena pogodba z dvema inkubirancema,
ki delujeta v tehnološkem parku najmanj 24
mesecev.
Tehnološki park ima najmanj deset Sklenjena pogodba o najemu prostora, iz
inkubirancev, ki so inovativna tehnološka katere je razvidno tudi, da inkubiranec deluje
podjetja v zgodnji fazi rasti.
in
je
fizično
prisoten
v
prostorih
tehnološkega parka.
Ocena podjetja na podlagi kriterijev
inovativnega tehnološkega podjetja iz 3.
člena Pravilnika.
Tehnološki park izkazuje rast inkubirancev v Zbrani
podatki
o
delovanju
vseh
obdobju zadnjih dveh let.
inkubirancev in obrazložitev uspešnosti za
kazalce:
število
inkubirancev,
število
zaposlenih, BDV, promet inkubirancev.
Tehnološki park je povezan z univerzami ter Sklenjena pogodba o sodelovanju.
visokošolskimi zavodi, ki so v bližini.
Poročilo o
projektih.

uspešno

izpeljanih

skupnih

Kritična masa prebivalstva znaša najmanj Statistični podatki o območju, na katerem
200.000 prebivalcev v gravitacijskem ima tehnološki park svoje prostore.
območju tehnološkega parka.
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B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Kritična masa gospodarskih družb znaša Statistični podatki o območju, na katerem
vsaj 5.000 gospodarskih subjektov v ima tehnološki park svoje prostore.
gravitacijskem območju tehnološkega parka.
Tehnološki park je povezan s podjetji.

Sklenjene pogodbe o sodelovanju s podjetji.
Poročilo o
projektih.

Tehnološki park razpolaga s 5.000 m2 bruto
poslovnih prostorov, namenjenih razvojno
raziskovalni, prototipni in drugi dejavnosti
inkubirancev ter drugih podjetij (ne
upoštevajo se druge institucije, subjekti
inovativnega okolja, zbornice ipd.) v
tehnološkem parku, od katerih je največ 10%
namenjenih skupni uporabi.

uspešno

izpeljanih

skupnih

Izpis iz zemljiške knjige ali pogodba, na
podlagi katere je mogoč lastniški vpis v
zemljiško knjigo.
Obrazložitev k bilanci stanja oziroma
dolgoročna pogodba o razpolaganju v
primeru, ko prostori niso v lasti subjekta.
Tloris površin s popisom najemnikov.

Tehnološki park razpolaga z opremljenostjo, Popis opreme.
ki omogoča uporabo sodobne informacijskokomunikacijske opreme in omogoča dostop
do interneta.
C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA
POGOJ

DOKAZILO

Tehnološki park ima najmanj tri redno
zaposlene, s kompetencami za vodenje in
razvoj tehnološkega parka in znanji s
področja podjetništva, ustanavljanja in rasti
podjetij ter organizacije poslovnih in drugih
intelektualnih storitev v tehnološkem parku.

Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o
obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in
invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju
za
starševsko
varstvo,
zavarovanju za primer brezposelnosti in o
sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS,
št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem
besedilu: Obrazec M1) ali obvestilo o
sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s
pogodbo.
Kratek opis referenc s področja vodenja in
razvoja podjetniškega inkubatorja in izjava o
doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let
delovnih
izkušenj
(za
posameznega
zaposlenega, za katerega se predloži
obrazec M1).
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Tehnološki park ima povezave z najmanj Pogodbe o sodelovanju s svetovalci na
tremi usposobljenimi svetovalci s področja navedenih področjih.
podjetništva in rasti podjetij in prenosa
invencij na trg.
Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno
izpeljanih projektov in izjava o doseganju
vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih
izkušenj (za posameznega svetovalca, za
katerega
se
predloži
pogodba
o
sodelovanju).
Tehnološki park ima povezave s strokovnjaki Sklenjene pogodbe o sodelovanju s
za zaščito intelektualne lastnine.
svetovalci s področja zaščite intelektualne
lastnine.
Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno
izpeljanih projektov in izjava o doseganju
vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih
izkušenj (za posameznega svetovalca, za
katerega
se
predloži
pogodba
o
sodelovanju).
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Priloga 7:
Dokazila o izpolnjevanju pogojev minimalnih pogojev za vpis v evidenco B
Za vpis v evidenco B mora subjekt izpolnjevati naslednje minimalne pogoje, ki jih dokazuje z
naslednjimi dokazili:

POGOJ
Subjekt
opravlja
inovativnega okolja.

DOKAZILO
dejavnost

subjekta Dejavnost je razvidna iz akta o ustanovitvi
(SKD ne opredeljuje te dejavnosti) in plana
dela za naslednjih pet let.

Subjekt ima povezavo z institucijami znanja, Sklenjene pogodbe o sodelovanju.
vpisanimi v evidenco pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost RS.
Subjekt ima vsaj 2 inkubiranca (razen v Sklenjena pogodba o najemu prostora, iz
katere je razvidno tudi, da inkubiranec
primeru univerzitetnega inkubatorja).
deluje in je fizično prisoten v prostorih
subjekta.
Ocena podjetja na podlagi kriterijev za
inkubirano podjetje iz 3. člena Pravilnika.
Subjekt razpolaga s 500 m2 bruto poslovnih Izpis iz zemljiške knjige ali dolgoročna
prostorov.
pogodba o razpolaganju s prostorom
(minimalno za 10 let).
Tloris površin, iz katerega je razvidna
namembnost poslovnih prostorov.
Subjekt imajo vzpostavljeno vodstvo.

Subjekt
ima
svetovalcev.

vzpostavljeno

Podatki o
referenc.

vodstveni

ekipi

z

navedbo

mrežo Sklenjene pogodbe o sodelovanju
strokovnjaki na področjih, povezanih
razvojem in delovanjem podjetij.

s
z
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Št. 6135-1/2009/3
Ob-1944/09
Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, objavlja na podlagi Pravilnika o
izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. l.
RS, št. 42/04 in 14/09)
javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih
prispevkov iz naslova knjižničnega
nadomestila
Javna agencija za knjigo RS (JAK) poziva avtorje s področja knjige, glasbe, filma,
ilustracije in fotografije, da na spletni strani
http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih
knjižnicah v letu 2008, ki so skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09; v nadaljevanju Pravilnik) predmet knjižničnega
nadomestila. Avtorje pozivamo, da se v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih delih
za popravke obrnejo na najbližjo splošno
knjižnico ali v primeru raziskovalcev na knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z izborom gradiva
za sezname ter v zvezi s številom izposoj za
nadomestilo lahko naslovijo na IZUM na naslov: cobisservis@izum.si. Rok za pripombe
je 31. 3. 2009.
JAK bo na podlagi 9. člena Pravilnika
10. 4. 2009 na svoji spletni strani in na spletni strani IZUM-a objavila dokončen seznam
avtorjev, ki so upravičeni do knjižničnega
nadomestila. Seznam, ki ga direktor JAK
potrdi s sklepom, je dokončna podlaga za
izplačilo sredstev upravičencem.
Avtorji, ki so bili v letih 2004, 2005, 2006,
2007 ali 2008 upravičeni do knjižničnega
nadomestila in so to pravico uveljavili, so
že vključeni v bazo podatkov, zato bodo
avtomatično prejeli obvestilo o pripadajočem nadomestilu. Ob tem bodo pozvani,
da preverijo svoje podatke in JAK sporočijo
morebitne spremembe.
JAK poziva vse avtorje, ki bodo upravičeni do knjižničnega nadomestila in bodo
prvič uveljavljali to svojo pravico, da po 10. 4.
2009, tj. po objavi dokončnega seznama, na
spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo »Identifikacijski obrazec«
v elektronski obliki. Tako izpolnjen obrazec
morajo nato natisniti in potrditi z lastnoročnim
podpisom ter ga najkasneje do 30. 9. 2009
posredovati na naslov: Javna agencija za
knjigo RS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 430-4/2009
Ob-1951/09
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, na podlagi 6. točke 28. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 87/01, 1/02) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem arhivskih prostorov za potrebe
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je najem arhivskih prostorov v skupni ocenjeni izmeri 1.500 dolžinskih metrov arhivskih polic
za arhiviranje dokumentarnega gradiva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
za obdobje od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2010.
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Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega predmeta naročila
od razpisanega odvisno od dejanskih potreb, ki lahko odstopa od ocenjene vrednosti
za največ 25%.
Naročnik si pridržuje pravico do sukcesivnega (postopnega) najema arhivskih
polic odvisno od dejanskih potreb v času
veljavnosti pogodbe.
3. Ponudbena cena
Ponudnik mora v obrazcu Ponudbe
(Obrazec 2, točka 4) navesti ponudbeno
ceno mesečnega najema v evrih (€) za en
(1) dolžinski meter arhivskih polic. V ceni
mesečne najemnine za en (1) dolžinski meter arhivskih polic so zajeti vsi stroški, tako
da naročniku poleg najemnine ni potrebno
plačevati nobenih drugih stroškov.
Ponudbena cena mesečnega najema je
prvo leto najema fiksna. Po preteku enega
leta se cena najema uskladi z rastjo najemnin po podatkih Statističnega urada RS.
4. Elementi tehničnega varstva in hrambe dokumentarnega gradiva
Prostor, ki ga ponudnik navede v obrazcu Ponudba (Obrazec 2, točka 1), mora
izpolnjevati ustrezne elemente tehničnega
varstva in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer najmanj:
– prostor mora biti ločen od drugih prostorov;
– dostop do prostorov mora biti omogočen le pooblaščenim osebam naročnika;
– prostor mora biti ustrezno hidro in toplotno izoliran, zagotavljati mora ustrezne
mikroklimatske pogoje, omogočeno mora
biti kroženje zraka;
– prostor mora biti ustrezno fizično in
tehnično varovan (varnostna služba);
– prostor mora biti opremljen z napravami za javljanje požara;
– arhivske police morajo biti kovinske.
Kolikor ne bodo v celoti izpolnjeni vsi elementi varstva in hrambe dokumentarnega
in arhivskega gradiva bo naročnik ponudbo
zavrnil kot napačno in jo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Ponudnik mora omogočiti naročniku
ogled arhivskih prostorov, ki so predmet ponudbe, najkasneje v 5 dneh od dneva odpiranja ponudb.
5. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba o najemu se sklepa za obdobje od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2010. Izbrani
ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe.
Če v treh dneh od prejema poziva ne bo
naročniku predložil z njegove strani podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od
ponudbe.
Vzorec pogodbe je dostopen na internetnem naslovu naročnika: http://www.zzzs.
si, pod izbiro »Javna naročila / JN Direkcije / Najem arhivskih prostorov za potrebe
ZZZS«.
6. Način in rok plačila
Za arhivske prostore bo izbrani ponudnik
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za pretekli mesec.
Izbrani ponudnik bo mesečno najemnino
obračunal po dejanski zasedenosti arhivskih
polic po stanju na zadnji dan v mesecu, za
katerega se izdaja račun.
Obvezni minimalni rok za plačilo računa je 30 dni in začne teči naslednji dan od
dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z
dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa pri naročniku ne dela,
se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik
naročnika.

Če ponudnik ponudi krajši rok od obveznega minimalnega bo naročnik njegovo
ponudbo izločil (obrazec Ponudba – Obrazec 2, 3. točka)
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do
torka, 10. 3. 2009 do 10. ure na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana soba
50/P – glavna pisarna (vložišče).
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javne ponudbe: Oddaja ponudbe za najem arhivskih prostorov.
Oznaka: “Ne odpiraj – ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
8. Pogoji za oddajo ponudbe
Zavezujoča pisna ponudba mora vsebovati dokazila:
1. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1),
2. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudba (Obrazec 2),
3. dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti:
– za s.p.: izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega registra ali
drugega registra,
– za gospodarske in druge družbe:
izpis podatkov iz sodnega registra oziroma
odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
4. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za ponudnika kot pravno osebo
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke):
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
5. pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb.
Obrazci ponudbe (Obrazec 1 in Obrazec
2) pod 1. in 2. točko so dostopni na internetnem naslovu naročnika: http://www.zzzs.
si, pod izbiro »Javna naročila / JN Direkcije / Najem arhivskih prostorov za potrebe
ZZZS«.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena mesečnega najema
v € za 1 dolžinski meter arhivskih polic. Ponudnik z najnižjo ponudbeno ceno bo izbran
kot najugodnejši ponudnik.
Kolikor dva ali več ponudnikov ponudita
enako najnižjo mesečno najemnino za 1
dolžinski meter, o končni izbiri najugodnejšega ponudnika odloča najkrajša oddaljenost v km od lokacije, kjer se nahaja arhivski prostor, do sedeža naročnika, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana. Ponudnik,
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čigar arhivski prostori so najbližje sedežu
naročnika, bo izbran kot najugodnejši ponudnik.
Če bosta imela dva ali dva ali več ponudnikov enako (najnižjo) ponudbeno ceno
na en dolžinski meter in imata hkrati enako
najkrajšo oddaljenost od sedeža naročnika, bo naročnik med temi ponudniki izbral
ponudnika z žrebom. Žreb bo opravljen na
sedežu naročnika v njihovi prisotnosti, tako,
da se bo ime posameznega ponudnika, ki
bo napisano na listu papirja, zaprlo v kroglico, kroglice pa se bodo položile v škatlo.
Delavec naročnika bo potegnil iz škatle eno
kroglico. Naročilo bo oddano ponudniku, katerega ime bo napisano v kroglici. O času
žreba bodo navedeni ponudniki obveščeni
po opravljenem ocenjevanju ponudb.
10. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj do 1. 5. 2009.
11. Ustavitev postopka: naročnik lahko
ustavi postopek zbiranja ponudb za arhivske
prostore do sklenitve najemne pogodbe.
12. Drugo
K odpiranju ponudb 10. 3. 2009 ob 11.
uri lahko pristopi vsak ponudnik, ki je pravočasno oddal ponudbo ali predstavnik ponudnikov, ki se mora izkazati z veljavnim
pooblastilom.
Pravočasno prispele ponudbe bo odpirala komisija naročnika v sejni sobi, št. 141
v I. nadstropju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

listu RS 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 18. 3.
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 18. 3. 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 18. 3. 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.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste

Št. 47803-47/2006
Ob-1956/09
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 61.750,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
61.750,00 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
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74/98), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepom Mestnega
sveta Mestne občine Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja stavbna
zemljišča:
a) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1332/2 – zelenica v
izmeri 937 m2, vpisano v vl. št. 1614 k.o.
Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
so v skladu z ZN Dolgo polje I in ŠRC
Golovec (RC – planiranje, proj. št. 10/83,
Uradni list SRS, št. 14/86) predvideni odprti športno rekreacijski objekti in sejemski
program.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 937 m2 93.700,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Trnovlje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 382/1 – njiva v izmeri
2.146 m2, vpisano v vl. št. 1975 k.o. Trnov
lje.
Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug
(Uradni list SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84
RC Planiranje) na katerem je predvidena
gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 102,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2.146 m2 218.892,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
c) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 1491/1 – cesta v izmeri
141 m2, vpisano v vl. št. 778 k.o. Spodnja
Hudinja in parc. št. 1490/6 – neplodno v
izmeri 1270 m2, vpisano v vl. št. 2392 k.o.
Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na
njem so v skladu z LN za Bežigrajsko cesto od profila P19 do profila P57 (Vizura
d.o.o. Celje, proj. št. 149/00-01, Uradni list
RS, št. 91/00) predvidene različne gospodarske dejavnosti (trgovske, servisne, obrtne, proizvodne in druge) ob upoštevanju
gradbene linije.
Izklicna cena zemljišča znaša 105,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1411 m2 148.155,00 EUR. V ceno ni
vštet davek po predpisani stopnji.
d) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 994/3 – travnik v izmeri
478 m2, vpisano v vl. št. 2597 k.o. Spodnja
Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Golovec (Urbana urbanizem projektiranje Kočar in Kočar d.o.o.,
proj. št. 431/02, Uradni list RS, št. 69/02)
predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 478 m2 47.800,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
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e) Lokacija v k.o. Trnovlje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 365/76 – dvorišče v
izmeri 306 m2, vpisano v vl. št. 897 k.o.
Trnovlje.
Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug
(Uradni list SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84
RC Planiranje) na katerem je predvidena
gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
102,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
2
kvadraturo 306 m 31.212,00 EUR. V ceno
ni vštet davek na promet z nepremičninami
2%, ki ga plača kupec.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili in prilogami poslati v zaprti ovojnici
najkasneje do 10. 3. 2009 do 11. ure na
naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj –
Javno zbiranje ponudb – prodaja stavbnih
zemljišč« ali osebno predložiti v tajništvo
navedenega oddelka – II. nadstropje. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z
obveznim sklicem na št. 28 75108-72210027000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine.
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o pro-

daji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o
tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC – Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), 10. 3. 2009 ob 12.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, tel. 03/42-65-606 in
03/42-65-604.
Mestna občina Celje
Št. 099-105/2008
Ob-1935/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje
finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 1/1 dvorišče v izmeri 741 m², poslovna stavba v izmeri 217 m², parc. št. 1/3
dvorišče v izmeri 572 m², parc. št. 1/4 pot v
izmeri 157 m², parc. št. 1/5 dvorišče v izmeri
360 m², parc. št. 1/6 pot v izmeri 185 m² in
parc. št. 1/7 dvorišče v izmeri 458 m², vse
vpisane v zk. vl. št. 1451 k.o. Sp. Šiška,
parc. št. 3 pot v izmeri 757 m², vpisano v
vl. št. 657 k.o. Sp. Šiška, parc. št. 4/1 dvorišče v izmeri 2644 m², parc. št. 4/6 parkirišče
v izmeri 13 m², parc. št. 4/7 poslovna stavba v izmeri 110 m², parc. št. 4/8 poslovna
stavba v izmeri 8 m², parc. št. 4/9 funkcionalni objekt v izmeri 39 m², parc. št. 4/10
dvorišče v izmeri 5085 m², parc. št. 4/11
pot v izmeri 886 m², parc. št. 4/12 poslovna
stavba 51 m², parc. št. 4/13 pot v izmeri 121 m², parc. št. 4/14 dvorišče v izmeri
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6813 m², parc. št. 4/15 funkcionalni objekt
v izmeri 190 m², parc. št. 4/16 funkcionalni objekt v izmeri 118 m², parc. št. 62/3
železnica v izmeri 220 m², parc. št. 62/5 v
izmeri 192 m² in parc. št. 62/6 dvorišče v
izmeri 16 m², vse vpisane v zk. vl. št. 1450
k.o. Sp. Šiška, parc. št. 5/1 dvorišče v izmeri 519 m², parc. št. 5/2 železnica v izmeri 309 m², parc. št. 5/3 dvorišče v izmeri
167 m², parc. št. 5/4 poslovna stavba v izmeri 104 m², parc. št. 5/5 poslovna stavba v
izmeri 38 m², parc. št. 5/6 poslovna stavba
v izmeri 144 m², parc. št. 5/7 poslovna stavba v izmeri 372 m², parc. št. 5/8 poslovna
stavba v izmeri 89 m², parc. št. 5/9 poslovna stavba v izmeri 80 m² in parc. št. 5/10
dvorišče v izmeri 144 m², vse vpisane v
zk. vl. št. 820 k.o. Sp. Šiška, parc. št. 6/1
dvorišče v izmeri 821 m², parc. št. 73/2 dvorišče v izmeri 121 m² in parc. št. 73/13 pot v
izmeri 13 m², vse vpisane v zk. vl. št. 1813
k.o. Sp. Šiška, parc. št. 6/2 posl. stavba v
izmeri 90 m², dvorišče v izmeri 135 m² in
parc. št. 6/4 železnica v izmeri 16 m², obe
vpisani v zk. vl. št. 688 k.o. Sp. Šiška, zemljišče parc. št. 30/1 poslovna stavba 79 m²,
dvorišče 273 m², vpisano v zk. vl. št. 1694
k.o. Zg. Šiška ter zemljišče parc. št. 723/4
dvorišče v izmeri 952 m², parc. št. 723/9
dvorišče v izmeri 780 m², parc. št. 723/10
pot v izmeri 33 m² in parc. št. 723/11 pot v
izmeri 125 m², vse vpisane v zk. vl. št. 1462
k.o. Dravlje, parc. št. 724/3 pot v izmeri 116 m², parc. št. 1644/3 cesta v izmeri 12 m², parc. št. 1644/15 cesta v izmeri
77 m², parc. št. 1644/16 dvorišče v izmeri
326 m², parc. št. 1644/17 parkirišče v izmeri
146 m², parc. št. 1644/18 pot v izmeri 77 m²,
parc. št. 1644/19 dvorišče v izmeri 56 m²,
parc. št. 1644/20 dvorišče v izmeri 3 m², vse
vpisane v zk. vl. št. 725 k.o. Dravlje, skupaj
26.170 m².
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
deloma v območju urejanja ŠP 2/1, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale
ter deloma v območju urejanja ŠM 2/1, v površinah za mestne javne službe in servise.
Območje urejanja ŠP 2/1, kjer se nahaja del predmetnega zemljišča, se ureja z
Odlokom o Zazidalnem načrtu za območje
urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del ter območje
urejanja ŠM 2/1, kjer se nahaja preostali del
predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š2 Litostroj.
2.3 Pogoj za veljavno sklenitev pravnega
posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
2.4 Za navedeno nepremičnino poteka
lastninska tožba. Prodaja bo izvedena pod
pogojem, da kupec poda izrecno izjavo, da
prevzema ves rizik nakupa in se odreče
uveljavitvi eventualne škode.
2.5 Navedeno zemljišče je v posesti Butan Plina d.d.
Izhodiščna cena: 4.200.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 17. 3. 2009, s pričetkom ob 10. uri, v
prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana

ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št. 01261-0100000114, sklic
na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠP
2/1 in ŠM 2/1« na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 8. 2009.
5. Dodatne informacije
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Št. 47800-0001/2009-2
Ob-1959/09
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 – Uradni list
RS, št. 94/07, 76/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 109/08), v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Dobrna, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča v lasti
Občine Dobrna
1. Navedba prodajalca: Občina Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje so stavbna zemljišča, ki se nahajajo v neposredni bližini Zdraviliškega doma Dobrna in se nahajajo znotraj Zazidalnega načrta za del Zdraviliškega
kompleksa v Dobrni, in sicer:
2.1. stavbno zemljišče parc. št. 1835
– gozd v izmeri 3.045 m2, vpisano v zk.
vl. št. 799 k.o. Dobrna;
2.2. stavbno zemljišče parc. št. 1830/1
– park v izmeri 13.913 m2, vpisano v zk.
vl. št. 727 k.o. Dobrna-del;
2.3. stavbno zemljišče parc. št. 1884/2
– travnik v izmeri 809 m2, vpisano v zk.
vl. št. 725 k.o. Dobrna;
2.4. stavbno zemljišče parc. št. 1839/1
– gozd v izmeri 11.301 m2, vpisano v zk.
vl. št. 725 k.o. Dobrna-del.
Zemljišča označena s parc. št. 1835
in 1884/2 se prodajajo kot celota, zemljišče s parc. št. 1839/1 se prodaja v deležu ca. 7%, v izmeri 800 m2, zemljišče s
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parc. št. 1830/1 se prodaja v deležu ca.
81%, v izmeri 11.313 m2, saj je na tej parceli,
po Zazidalnem načrtu Zdraviliškega kompleksa v Dobrni, predvidena gradnja ceste, ki
se za potrebe le-te odmeri v skupni izmeri
2.600 m2.
Izklicna cena zemljišč znaša 64,24 € m2
oziroma skupaj za celotno kvadraturo
15.967 m2 1.025.643,12 €. V ceni ni zajet
davek.
Zemljišča se prodajajo v celoti kot kompleks.
Zemljišča niso obremenjena.
V ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se
zaračuna glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odločbo.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki ne
sme biti nižja kot znaša izklicna cena v višini 1.025.643,12 €. Če ponudnik v ponudbi
ponudi nižjo ceno od izklicne, komisija le-to
s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov, in sicer fizične osebe in samostojni
podjetniki morajo navesti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in predložiti kopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki so
dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne
uprave RS, star največ 30 dni oziroma pooblastilo prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi
prodajalec sam, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številko,
davčno številko, matično številko, transakcijski račun, navedbo podpisnika pogodbe
in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni oziroma pooblastilo
prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi prodajalec sam, ter dokazilo o plačanih davkih in
prispevkih, staro največ 30 dni oziroma pooblastilo prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi
prodajalec sam;
– predmet ponudbe, kjer mora biti razvidna ponujena cena za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dobrna številka: 01355-0100003171.
Ponudniku, ki ne bo uspel, bo prodajalec varščino brezobrestno vrnil v roku 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa jo vračunal v ceno
stavbnega zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
c) Davek na promet nepremičnin plača
kupec, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva, bremenijo prodajalca.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
e) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o
tem obvesti ponudnika.
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajstih) dni od prejema sklepa o izbiri s pro-
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dajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne
želi podpisati.
h) Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača po dinamiki: 1. obrok
20% kupnine zapade v plačilo 30. 5. 2009, 2.
obrok 50% kupnine zapade v plačilo 31. 3.
2010, 3. obrok 30% kupnine zapade v plačilo 31. 3. 2011. V primeru zamude pri plačilu
se zaračunajo zakonite zamudne obresti.
Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača prvega obroka
kupnine v dogovorjenem roku, varščina zapade v korist Občine Dobrne in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
5. Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili in prilogami poslati ali predložiti v
zaprti ovojnici najkasneje do 25. 3. 2009 do
10. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna, z oznako: »Ne odpiraj –
Javno zbiranje ponudb – Prodaja stavbnega
zemljišča v k.o. Dobrna«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
6. Odpiranje ponudb bo opravljeno v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, dne 25. 3. 2009 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma pooblastilom
ponudnika.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, pri Urški Petelinšek, 03/780-10-53 ali
03/780-10-50 ali pri Urški Vedenik, 03/78010-52 ali 03/780-10-50.
Občina Dobrna
Št. 352-42/2008
Ob-1960/09
Občina Lenart na podlagi 19. in 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), 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 5/2007) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v letih 2009–2010, ki
ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart,
na 17. seji dne 23. 12. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks
02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
A) Predmet prodaje sta dve stanovanjski
stavbi s pripadajočim stavbnim zemljiščem,
ki se nahajajo na parc. št. 178/2, pripisano
pri vl. št. 467, k.o. Lenart v Slov. gor. Celotna površina zemljišča znaša 1186,00 m2.
Identifikacijska številka stavb je 733, 734
in 735.
Na nepremičnini parc. št. 178/2, k.o. Lenart v Slov. goricah je možna nadomestna
stanovanjska gradnja in mirne storitvene
dejavnosti, ki nimajo prekomernih hrupnih
obremenitev in ne povzročajo posebnih vplivov na okolje oziroma okolico.
Nepremičnina parc. št. 178/2, k.o. Lenart v Slov. goricah je obremenjena z javno
infrastrukturo. Pri sklenitvi prodajne pogodbe bo vnešena klavzula z zemljiškoknjižnim

dovolilom zaradi vknjižbe služnostne pravice v korist upravičenca Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart.
Izklicna cena nepremičnine: 115.000,00
EUR.
Izklicna cena ne vključuje 2% davka na
prodajo nepremičnin, ki ga plača kupec.
V primeru porušitve starih objektov in
gradnje nadomestnega objekta je komunalni
prispevek do površine obstoječih objektov
že poravnan.
Po podatkih iz cenitvenega poročila, ki
ga je sestavil sodni cenilec za gradbeništvo
Bojan Marko, Lackova 158A, 2341 Limbuš
znaša površina:
– stanovanjska stavba I: skupaj neto
327,60 m2,
– stanovanjska stavba II: skupaj neto:
175,50 m2.
B) Nepremičnina, parc. št. 712/1 – paš
nik v izmeri 882 m2, pripisano pri vl. št. 699,
k.o. Lenart.
C) Nepremičnina, parc. št. 712/5 – pašnik
v izmeri 1041 m2, pripisano pri vl. št. 699,
k.o. Lenart.
Nepremičnini pod točkama B in C sta
nezazidana stavbna zemljišča, na katerih
je možna izključno gradnja enodružinskih
stanovanjskih objektov. Možna je le mirna
obrt ali servisna dejavnost v sklopu stanovanjskega objekta.
Izklicna cena nepremičnine pod točko B:
35 EUR/m2.
Izklicna cena nepremičnine pod točko C:
35 EUR/m2.
Izklicna cena nepremičnin pod točkama
B in C ne vsebuje DDV-ja, ki se prišteje k
prodajni ceni in ga plača kupec.
V ceni tudi ni zajet komunalni prispevek
(nepremičnini po točkama B in C), ki se
odmeri v postopku odmere komunalnega
prispevka, začetem na zahtevo zavezanca
ali po uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo
pravilne ponudbe.
4. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko:
– pod točko A: 00 178-2,
– pod točko B: 00 712-1,
– pod točko C: 00 712-5.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se
varščina brez obresti vrne najkasneje v 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
5. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
V. Drugi pogoji
Občina Lenart si obdrži neodplačno ter
časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunal-
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ne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v
ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del
veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.
VI. Ponudba:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe
z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno,
vendar najmanj v višini izklicne cene. Če bo
med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki
bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev),
bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart
pri Darji Ornik, tel. 02/729-13-21 in Tadeji
Drozg, tel. 02/729-13-25.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki
pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni
pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v
15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, davek od prometa
nepremičnin ali DDV ter stroške notarskih
storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z
vpisom le-te v zemljiško knjigo, ki ga po plačilu celotne kupnine opravi Občina Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine
Lenart do vključno 20. 3. 2009 do 12. ure.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno:
– za nepremičnino pod točko A): »Ne
odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine
pod A«,
– za nepremičnino pod točko B): »Ne
odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine
pod B«,
– za nepremičnino pod točko C): »Ne
odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine
pod C«.
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Ob-1883/09
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC,
95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in
2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti
in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad
svoj sedež, v skladu z enakimi postopki,
kot so predvideni v državi, kjer ima sedež,
objavijo tudi v drugi državi članici kot ima
svoj sedež, objavlja Pioneer Investments
Austria GmbH, Družba, ki spada v UniCredit bančno skupino.
Kot je bilo napovedano v obvestilu z dne
13. 11. 2008, sta se spodaj navedena sklada združila dne 13. 2. 2009. Poleg tega so
stopili v veljavo preimenovanje sklada Pioneer Funds Austria – Central Europe Bond
v Pioneer Funds Austria – Central & Eastern
Europe Bond ter nova pravila upravljanja
prevzemnega sklada.

Prevzemni sklad:

Pioneer Funds Austria – Central & Eastern Europe Bond
(A ISIN-Nr. AT0000764865; T ISIN-Nr. AT0000764873; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000619325; VT (AT)
ISIN-Nr. AT0000674924)

Prenosni sklad:

Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Bond
(A ISIN-Nr. AT0000668231; T ISIN-Nr. AT0000668249; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000626445; VT (AT)
ISIN-Nr. AT0000668256)

Menjalno razmerje:
Izplačilne enote premoženja:
Zakladne enote premoženja:
Popolni zakladni sklad (tuja
tranša):

pri zavezancih za davek od dobička iz kapitala
(KESt)
(z opcijsko izjavo ali brez)
1 : 0,8663
1 : 0,7419
–

(izračun na podlagi vrednosti enot premoženja na dan 12. 2. 2009)
To pomeni, da za izplačilno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria
– Eastern Europe Bond (prenosni sklad)
imetniki – zavezanci za KESt. prejmejo
0,8663, ter imetniki, ki so oproščeni KESt.,
0,8580 enot premoženja sklada Pioneer
Funds Austria – Central & Eastern Europe Bond (prevzemni sklad); za zakladno
enoto premoženja sklada Pioneer Funds
Austria – Eastern Europe Bond (prenosni
sklad) prejmejo imetniki – zavezanci za
KESt. 0,7419 ter imetniki, ki so oproščeni
KESt., 0,7344 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Central & Eastern

Europe Bond (prevzemni sklad); za enoto
premoženja popolnega zakladnega sklada (domača in tuja tranša) Pioneer Funds
Austria – Eastern Europe Bond (prenosni sklad) prejmejo imetniki 0,7414 enot
premoženja sklada Pioneer Funds Austria
– Central & Eastern Europe Bond (prevzemni sklad).
Prospekt in izvleček prospekta, vključno s spremenjenimi pravili upravljanja prevzemnega sklada, je na voljo na sedežu
izdajatelja, Pioneer Investments Austria
GmbH, Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter
pri banki UniCredit Bank Austria AG (skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010

pri oprostitvi plačila davka od dobička
iz kapitala (KESt)
1 : 0,8580
1 : 0,7344
1 : 0,7414

Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-1884/09
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC,
95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in
2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti
in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad
svoj sedež, v skladu z enakimi postopki,
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kot so predvideni v državi, kjer ima sedež,
objavijo tudi v drugi državi članici kot ima
svoj sedež, objavlja Pioneer Investments
Austria GmbH, Družba, ki spada v UniCredit bančno skupino.
Pravila upravljanja spodaj navedenega
sklada so bila z dovoljenjem skrbniške banke in Urada za nadzor finančnega trga (odločba GZ: FMA-IF25 6200/0088-INV/2008
z dne 30. 1. 2009) spremenjena v členih 4,

Krovni list
I. del:
II. del:
III. del:
IV. del (Izvleček prospekta):
Priloga
Pravila upravljanja:

6, 7, 10, 12, 14, 15, 15a, 16, 17 in 19 ter v
Prilogi k 16. členu (Seznam borz).
Spremembe bodo stopile v veljavo v novi
izdaji dne 13. 5. 2009.
– Pioneer Funds Austria – Guarantee
Basket 2013, vzajemni sklad po 20. členu
InvFG.
Nova izdaja spremenjenih Pravil upravljanja sklada je na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH,

Lassallestraße 1, A-1020 Wien, pri banki
UniCredit Bank Austria AG (skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010 Wien, ter na
vseh podružnicah in je vsem zainteresiranim
na voljo brezplačno.
Prospekt in izvleček prospekta (sestavljena v skladu s 6. členom Zakona o investicijskih
skladih – InvFG, veljavna izdaja) za trženje
enot premoženja zgoraj navedenega sklada
sta bila spremenjena v naslednjih točkah:

Točki 1 in 8
Točke 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18 in 19
Točki 1 in 3
Točke 1.2., 1.4., 1.6., 2.2.1., 2.3., 3.1., 3.3.1., 3.3.3., 3.3.4., 4.3., 5.1., 5.4. in 5.5.

Ime skrbniške banke; 4. člen (Upravljanje investicijskega sklada), 6. člen (Nakup enot premoženja in vrednost
enote premoženja), 7. člen (Odkup), 10. člen (Objava), 12. člen (Odpoved in likvidacija), 14. člen (Vplačilna
in vložna mesta, investicijski kuponi), 15. člen (Naložbeni instrumenti in načela), 15.a člen (Vrednostni papirji
in instrumenti denarnega trga), 16. člen (Borze in organizirani trgi), 17. člen (Enote premoženja investicijskih
skladov) in 19. člen (Derivativi) ter Priloga k 16. členu (Seznam borz)

Aktualizirani prospekt in izvleček prospekta, v katerih so upoštevane zgornje
spremembe, sta v skladu z 18. členom InvFG (v veljavni izdaji) na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria
GmbH, Lassallestraße 1, A-1020 Wien, ter
pri banki UniCredit Bank Austria AG (skrbniška banka), Schottengasse 6-8, A-1010
Wien, ter sta vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno. Vlagateljem se pred sklenitvijo
pogodbe brezplačno ponudi aktualizirani izvleček prospekta.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-1885/09
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za

Krovni list
I. del:
II. del:
III. del:
IV. del (Izvleček prospekta):
Priloga
Pravila upravljanja:
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vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC,
95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in
2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti
in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad
svoj sedež, v skladu z enakimi postopki,
kot so predvideni v državi, kjer ima sedež,
objavijo tudi v drugi državi članici kot ima
svoj sedež, objavlja Pioneer Investments
Austria GmbH, Družba, ki spada v UniCredit bančno skupino
Pravila upravljanja spodaj navedenega
sklada so bila z dovoljenjem skrbniške banke in Urada za nadzor finančnega trga (odločba GZ: FMA-IF25 6200/0088-INV/2008
z dne 30. 1. 2009) spremenjena v členih 4,
6, 7, 10, 12, 14, 15, 15a, 16, 17 in 19 ter v
Prilogi k 16. členu (Seznam borz).

Spremembe bodo stopile v veljavo v novi
izdaji dne 13. 5. 2009.
– Pioneer Funds Austria – Guarantee
Basket 2010, vzajemni sklad po 20. členu
InvFG
Nova izdaja spremenjenih Pravil upravljanja sklada je na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH,
Lassallestraße 1, A-1020 Wien, pri banki
UniCredit Bank Austria AG (skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010 Wien, ter na
vseh podružnicah in je vsem zainteresiranim
na voljo brezplačno.
Prospekt in izvleček prospekta (sestavljena v skladu s 6. členom Zakona o investicijskih skladih – InvFG, veljavna izdaja) za
trženje enot premoženja zgoraj navedenega
sklada sta bila spremenjena v naslednjih
točkah:

Točki 1 in 8
Točke 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18 in 19
Točki 1 in 3
Točke 1.2., 1.4., 1.6., 2.2.1., 2.3., 3.1., 3.3.1., 3.3.3., 3.3.4., 4.3., 5.1., 5.4. in 5.5.

Ime skrbniške banke; 4. člen (Upravljanje investicijskega sklada), 6. člen (Nakup enot premoženja in vrednost
enote premoženja), 7. člen (Odkup), 10. člen (Objava), 12. člen (Odpoved in likvidacija), 14. člen (Vplačilna in
vložna mesta, investicijski kuponi), 15. člen (Naložbeni instrumenti in načela), 15.a člen (Vrednostni papirji in
instrumenti denarnega trga), 16. člen (Borze in organizirani trgi), 17. člen (Enote premoženja investicijskih skladov) in 19. člen (Derivativi) ter Priloga k 16. členu (Seznam borz)
Aktualizirani prospekt in izvleček prospekta, v katerih so upoštevane zgornje spremembe, sta v skladu z 18. členom InvFG (v veljavni
izdaji) na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer
Investments Austria GmbH, Lassallestraße 1,
A-1020 Wien, ter pri banki UniCredit Bank

Austria AG (skrbniška banka), Schottengasse
6-8, A-1010 Wien, ter sta vsem zainteresiranim na voljo brezplačno. Vlagateljem se pred
sklenitvijo pogodbe brezplačno ponudi aktualizirani izvleček prospekta.
Pioneer Investments Austria GmbH
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Evidence sindikatov
Št. 114-14/2004-0413-10
Ob-1749/09
Pravila o organiziranju in delovanju sindikata Območne organizacije SKEI za
Koroško, s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, ki so hranjena
pri Upravni enoti Ravne na Koroškem na
podlagi odločbe št. 114-14/2004-310, z dne
26. 4. 2004 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 22, se
na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 02048-3/2004,
z dnem 18. 11. 2004 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1862/09
Ime medija: Radio Urban.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Šeškova
ulica 14, 1310 Ribnica.
Direktor: Robert Škantelj, Anton Prus.
Lastniki:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000
Ljubljana,
– Robert Škantelj, Mali Osolnik 17, 1311
Turjak,
– Antoni Tos d.o.o., Gorenjska cesta 10,
1310 Ribnica.
Ob-1863/09
Ime medija: i-TV.
Izdajatelj: Kabelska produkcija d.o.o., Drska 46, 8000 Novo mesto.
Direktor: Janko Tori.
Prokurist: Barbara Novak.
Lastnik: M 1 d.o.o., Ljubljanska cesta 3A,
1236 Trzin.
Ob-1864/09
Ime medija: Vreme TV, Risanka TV.
Izdajatelj: M 1 d.o.o., Ljubljanska cesta
3/a, 1236 Trzin.
Direktor: Manuel Ferfoglia.
Prokurist: Barbara Novak.
Lastnik: Manuel Ferfoglia, Repen 93,
34016 Repen, Trst, Italija.
Ob-1865/09
Ime medija: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice 78h,
1351 Vnanje Gorice.
Direktor: Damjan Rus, Tomaž Čop.
Lastnik:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000
Ljubljana,
– Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje.
Ob-1866/09
Ime medija: Radio 1 Primorska, ENA
NG.
Ime medija: Radio Informativni val.
Ime medija: Radio Šport.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,
6221 Dutovlje.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1867/09
Ime medija: Radio Antena.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Stegne
11B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak, Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1868/09
Ime medija: Radio Bakla.
Izdajatelj: Noblesse, d.o.o., Mestni trg 5,
3310 Žalec.
Direktor: Leo Oblak.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastniki: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1869/09
Ime medija: Radio 1 Dolenjska, ENA
NM.

Izdajatelj: Radio Pro 1 d.o.o., Rozmanova cesta 34, 8000 Novo mesto.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1870/09
Ime medija: Radio Fantasy Celje, Radio
Fantasy Velenje, Radio Fantasy Maribor.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.
Direktor: Robert Šprah.
Lastnik:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas,
– Pet Pet d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana,
– Optimedia d.o.o, Celovška 150, 1000
Ljubljana,
– Robert Mastnak, Plečnikova 20a, 3000
Celje.
Ob-1871/09
Ime medija: Radio 6.
Izdajatelj: Infonet media d.d., Stegne
11B, 1000 Ljubljana.
Uprava: Leo Oblak, Tomaž Čop, Andrej
Vodušek, Samo Razinger in Boštjan Protner.
Lastnik:
– Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje,
– Andrej Vodušek, Preradovičeva 50,
1000 Ljubljana,
– MM Marketing d.o.o., Cesta na Brdo
27, 1000 Ljubljana,
– Samo Razinger, Pod hribom 10, Zasip,
4260 Bled,
– I. J. Nasveti, d.d., Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana.
Ob-1872/09
Ime medija: Radio Kranj d.o.o.
Izdajatelj: Radio Kranj d.o.o., Stritarjeva
ulica 6, 4000 Kranj.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– KD Holding, finančna družba d.d., Celovška 206, Ljubljana,
– FM NET d.o.o., Celovška 206, Ljub
ljana,
– Potrata Marjan, Smledniška 122,
Kranj.
Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta: Aleš Resnik,
Radovan Teslič, Breda Božič.
Ob-1873/09
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljalskih pravic:
– Novak Uroš, Bračičeva 20, 1330 Kočevje, 42%,
– Vlašič Dušan, Breg 9a, 1332 Stara
Cerkev, 20%,
– Kosten Andrej, Breg 12, 1332 Stara
Cerkev, 29%.

Organi upravljanja: skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
Ob-1874/09
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5‑odstoten lastniški ali upravljavski delež:
Ime medijev: Cool, SWPower, Bim Bam,
Bučka, Cool Horoskop, Top Secret.
Izdajatelj navedenih medijev je podjetje
Novium d.o.o., Linhartova ulica 15, 2000
Maribor.
Direktorja sta Mario Tement, Na Gaj 6,
2354 Bresternica in Sergej Prosen, Makedonska ulica 53, 2000 Maribor, ki nastopata
tudi kot edina družbenika v tem podjetju.
Ob-1875/09
1. Ime medijev: Dolenjski list in dolenjskilist.si (spletni časopis).
2. Izdajatelj: Dolenjski list Novo mesto,
d.o.o., Germova ulica 4, 8000 Novo mesto.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic ima:
– SET d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje – 86,22%.
4. Poslovodja: uprava v sestavi:
– Mateja Hrnjak – direktorica družbe,
– Martin Odlazek – direktor družbe,
– Jožica Dorniž – članica uprave za izdajateljsko dejavnost.

je.

Ob-1876/09
1. Ime medija: Radio Veseljak Posav-

2. Izdajatelj: Radio Brežice, d.o.o., Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev
28, 8250 Brežice – 13,28%;
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice – 10%;
– Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško
– 10,23%;
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana – 10%;
– Slovenski odškodninski sklad, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana – 5,57%;
– KD Holding, finančna družba d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana – 15,57%;
– FM NET d.o.o., Celovška 206, 1000
Ljubljana – 14,27%.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-1877/09
Ime medija:
– Radio Studio D,
– Lokalno.si (spletni medij).
Izdajatelj: Studio D – Regionalna radijska
postaja Dolenjske in Bele Krajine, d.o.o.,
Seidlova 29, 8000 Novo mesto.
Več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 76,33% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 19,06% – Salomon d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče.
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Poslovodstvo:
– Edvard Štraus – direktor,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1878/09
1. Ime medija: Radio Veseljak Lisca.
2. Izdajatelj: Radio Sevnica, d.o.o., Glavni trg 27, 8290 Sevnica.
3. Več kot 5% kapitala in upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Radio Brežice, Trg izgnancev 12, 8250
Brežice,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19A, 8290
Sevnica,
– Radio Morje d.o.o., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-1880/09
Ime medija: Finance, Moje finance, Manager, Medicina danes, finance.si, mojevro.si, mojefinance.si, manager-on.net.
Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o.
Naslov: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business Press AB, Torsgatan 21,
Stockholm, Švedska.
Delež kapitala: 100%.
Osebe pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl, Tina Česen.
Ob-1881/09
Ime medija: Radio Belvi Kranj, Radio
Belvi Gorenjska, Radio 4.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Šuceva ulica 25, 4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar.
Prokurist: Leo Oblak, Samo Razinger.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1882/09
Ime medija: Radio 1 107,9; ENA LJ.
Izdajatelj: Radio Šport d.o.o., Stegne
11B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1896/09
Ime medija: Radio 1 Štajerska, ENA
MB, Radio 1 Krvavec, ENA KR, Radio
1 Gorenjska, ENA GOR, Radio 1 Obala,
ENA KP, Radio 1 Portorož, ENA PO, Radio Klasik.
Izdajatelj: Radio 1 d.o.o., Stegne 11 B,
1000 Ljubljana.
Direktor: Boštjan Protner, Leo Oblak.
Prokurist: Andrej Vodušek.

Lastnik:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000
Ljubljana,
– Rok Šonc, Tomaj 13, 6221 Dutovlje,
– Darja Kocmut Žižek, Ulica Frankolovskih žrtev 26a, 3000 Celje,
– Enimar d.o.o., Cesta na Markovec 57,
5000 Koper.
Ob-1921/09
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Dunajska cesta 51,
Ljubljana.
Mediji izdajatelja: Mladina in Monitor.
Odgovorna oseba izdajatelja: Denis Tavčar, predsednica uprave.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris Peric, Branimir Štrukelj, Jurij Giacomelli,
Borut Rismal, Robert Botteri, Marcel Štefančič.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5‑odstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma
delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja: Transmedia S.P.A., Piazza dellaVittoria – Travnik št. 41, 34170 Gorica, Italija,
Andrej Klemenc, Ulica Gubčeve brigade 39,
Ljubljana.
Ob-1933/09
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja Kanal A, d.o.o. najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-1934/09
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja POP TV, d.o.o., najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-1937/09
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja Televideo d.o.o. Ljubljana, najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
Stanislav Grah, Mala vas 23b, Ljubljana in
Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Stanislav Grah, direktor.
Ob-1938/09
Izdajatelj: Bistrica d.o.o. Kamnik, Ljubljanska cesta 3/a, 1241 Kamnik.
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Ime medija: Kamniški občan.
Lastništvo – več kot 5% kapitala in upravljalskih pravic: Saša Mejač, Pot v Rudnik
15, Kamnik, Anita Mejač, Pot v Rudnik 15,
Kamnik.
Zakoniti zastopnik: Anita Mejač, Saša
Mejač, direktor.
Ob-1939/09
Ime medija: MTV Adria.
Izdajatelj: MTV Adria, družba za trženje in
tržne komunikacije d.o.o., Litostrojska cesta
44c, 1000 Ljubljana, matična št. 2034417.
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 upravljavskih oziroma glasovalni pravic:
1. Mina Media (Cyprus) Limited, 15, Agiou Pavlov Street, PC 1105 Nicosia, Ciper,
99,669%.
Imena članov organov upravljanja:
1. Jovanović Ninoslav, direktor,
2. Miklič Željko, prokurist.
Ob-1943/09
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Bojan Korsika (60%), Jasna Slapničar Korsika (40%).
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
Ob-1950/09
Ime medija: Radio Goldi.
Izdajatelj: Radio Goldi Savinjski val
d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Sergeja Hajnšek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1955/09
Ime javnega glasila: TV Primorka Šempeter pri Gorici.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic:
– Krat d.o.o., Ulica Klementa Juga 10,
5250 Solkan: osnovni vložek = 38.263,42
EUR ali 27,22% poslovni delež,
– VA d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri
Gorici: osnovni vložek = 29.576,14 EUR ali
21,04% poslovni delež,
– Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210
Deskle: osnovni vložek = 27.973,63 EUR ali
19,9% poslovni delež,
– Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina: osnovni vložek = 27.973,63
EUR ali 19,9% poslovni delež.
Direktor: Nataša Nardin.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 09-020-000058

Ob-1886/09

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijskih
frekvenc za omrežje prizemne digitalne
radiodifuzije DVB-T
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1 in 102/07 – ZDRad), Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu agencija)
objavlja, da namerava dodeliti radijske frekvence za eno omrežje prizemne digitalne
radiodifuzije DVB-T na območju slovenske
Istre v radiofrekvenčnem pasu od 470–862
MHz. Omrežje bo namenjeno za prehod na
digitalno televizijsko oddajanje za lokalne
televizijske programe.
Podeljena bo odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T enemu
operaterju, s katero bo imetnik te odločbe
postal operater multipleksa. Odločba bo izdana za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja
veljavnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
Agencija bo podelila eno radijsko frekvenco
(en televizijski kanal) na oddajni točki Tinjan
in eno radijsko frekvenco (en televizijski kanal) na oddajni točki Beli križ.
Operater multipleksa bo zavezanec za
plačilo pristojbin za uporabo radijskih frekvenc v skladu z veljavno zakonodajo (ne
bo pa zavezanec za plačilo zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine – četrti odstavek 56. člena ZEKom).
Agencija bo pri podelitvi radijskih frekvenc zahtevala:
– Standard kodiranja slike: ITU-T H.264
(znan tudi pod imenom MPEG-4 Part 10).
– Operater multipleksa bo moral pod
enakimi pogoji nuditi storitve vsem izdajateljem, ki bodo pridobili pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju slovenske Istre.
Ker bi interes za navedene radijske frekvence lahko presegel njihovo razpoložljivost in zato ne bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba, agencija objavlja javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti,
ki bi želela pridobiti te radijske frekvence
pod navedenimi pogoji.
Agencija želi ugotoviti število interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc pod navedenimi pogoji, zato
poziva zainteresirano javnost, da glede na
zgoraj navedene radijske frekvence in pogoje, v 30 dneh od te objave poda svoje
mnenje v zvezi z navedenimi frekvencami in
v primeru zainteresiranosti poda tudi okvirno
tehnično rešitev.
Pri odgovoru se obvezno sklicujte na
našo opravilno številko.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 09-020-000063
Ob-1922/09
Na podlagi 36., 38. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 13/07 – ZEKom-UPB1 in 102/07 –

ZDRad) Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, v nadaljnjem besedilu Agencija, objavlja
sklep št.: 38142-1/2008/9
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
enega prostega radijskega podpasu za širokopasovni brezžični dostopovni sistem
za obdobje 10 let, na območju Republike
Slovenije:
1.1. Natančna navedba radijskih frekvenc: podpas št. 3 (3452 MHz do 3473
MHz v paru z 3552 MHz do 3573 MHz).
1.2. Opis radiokomunikacijskih storitev,
ki se izvajajo z uporabo teh frekvenc:
Radijske frekvence, podeljene na podlagi tega javnega razpisa, se bodo uporabljale
za zagotavljanje dostopa do brezžičnih širokopasovnih storitev v skladu s Strategijo Republike Slovenije za uvajanje fiksnih brezžičnih sistemov – FWS v frekvenčnem območju
3.410 MHz do 3.600 MHz na ozemlju Republike Slovenije (sklep Vlade RS št. 381002/2006-4 z dne 16. 2. 2006).
1.3. Dodeljene radijske frekvence se
bodo uporabljale na celotnem območju Republike Slovenije.
2. Pogoji in zahteve, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati:
2.1. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– formalno pravilno izpolnjena ponudba,
v skladu z razpisno dokumentacijo,
– v zadnjih petih letih od objave tega
javnega razpisa ponudniku ni smela biti razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti, zaradi razlogov iz
1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – ZEKom-UPB1 in
102/07 – ZDRad),
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponujenega zneska za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
terminski načrt zagotavljanja storitev širokopasovnega brezžičnega dostopa,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti finančno ovrednoten projekt za zagotavljanje
storitev, iz katerega je razvidna finančna
konstrukcija zagotavljanja storitev širokopasovnega brezžičnega dostopa,
– operater, ki je že imetnik odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc za uporabo frekvenčnih pasov širine 3 x 7 MHz kanalov v
radiofrekvenčnem pasu od 3410 MHz do
3600 MHz, na ozemlju Republike Slovenije,
ne more sodelovati na tem razpisu.
2.2. Zahteve, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– ponudnik je dolžan v treh letih od datuma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc ponuditi storitve širokopasovnega
brezžičnega dostopa na območju, ki obsega
najmanj 60% prebivalstva Republike Slovenije, od tega vsaj eno tretjino na podeželju,

– ponudnik mora omogočiti gostovanje,
prehajanje uporabnikov iz enega v drugo
omrežje ter medomrežno povezovanje z
ostalimi ponudniki.
3. Merila:
3.1. Za izbiro najugodnejše ponudbe se
bodo upoštevala naslednja merila:
– ponujeni znesek za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine,
– ponujena dinamika zagotavljanja storitev,
– ponujena pokritost podeželja,
– reference ponudnika.
3.2. Način uporabe meril:
Vsako merilo se točkuje. Vsota vseh točk
da vrstni red ponudnikov. Na javnem razpisu
bosta izbrana ponudnika, ki bosta dosegla
najvišje vsote vseh točk.
4. Plačila: najmanjši znesek plačila za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine
znaša 166.917,04 EUR (40.000.000,00 SIT
preračunano po tečaju 1 EUR = 239,64 SIT.
Znesek je bil določen v Strategiji Republike Slovenije za uvajanje fiksnih brezžičnih
sistemov – FWS v frekvenčnem območju
3.410 MHz do 3.600 MHz na ozemlju Republike Slovenije – sklep Vlade RS št. 381002/2006-4 z dne 16. 2. 2006).
5. Roki
Rok za predložitev ponudb je 10. april
2009 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
Agencije do navedenega roka. Ponudbe prispele po tem roku se ne sprejmejo v nadaljnje ocenjevanje. Ponudbo je treba dostaviti
v izvirniku in 3 kopijah.
Ponudnik mora parafirati vsako stran izvirnika.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure oziroma zadnji dan roka
do 12. ure. Vložišče agencije bo pri osebni
dostavi izdalo potrdilo o prejemu ponudbe.
6. Javno odpiranje
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
sejni sobi Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, dne 13. aprila 2009 ob
12. uri.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Komisija bo pri odpiranju ponudb preverjala ali ponudba vsebuje vse zahtevane
dokumente, potrdila in dokazila ter o javnem
odpiranju naredila zapisnik. Komisija pri odpiranju ponudb ne bo preverjala niti vsebine
niti ustreznosti zahtevanih dokumentov, potrdil in dokazil.
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Šteje se, da javni razpis uspe, če bo
nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna
ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim
pogojem.
7. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh

govori bodo objavljeni na spletnih straneh
agencije.
9. Agencija odloči o ponudbah z izdajo
odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 8 mesecih od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije

agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki
tudi osebno na vložišču Agencije za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek, sredo od 9. do 11. ure.
8. Kontaktni naslov za dodatne informacije: samo pisna vprašanja v zvezi z razpisom
se postavlja na naslov info.box@apek.si. Od-
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Objave gospodarskih družb
Ob-1904/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, člen 667 objavljam prenos podjetja ter
vseh obveznosti in terjatev Avtobusni prevozi
Zdravko Žunec s.p., Brodarjev trg 14, 1000
Ljubljana, matična št. 3355268000, davčna št. SI 95421939 na novo kapitalsko družbo Vedno na poti storitveno podjetje d.o.o.,
Brodarjev trg 14, 1000 Ljubljana, matična št. 3489086000, davčna št. 41708610.
Avtobusni prevozi
Zdravko Žunec s.p.
Ob-1936/09
Gradim gradbeništvo Merzdovnik Stanislav s.p., Dovže 56a, 2382 Mislinja, obvešča
vse zainteresirane o preoblikovanju iz s.p. v
eno osebno kapitalsko družbo, Gradim Merzdovnik d.o.o., Dovže 56a, 2382 Mislinja, na
osnovi drugega odstavka 680. člena ZGD.
Merzdovnik Stanislav s.p.

Sklici skupščin
Ob-1887/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) in 8.3. člena Statuta Triglav
Naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska
54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
1. izredno skupščino
Triglav Naložbe, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 30. 3. 2009 ob 9. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Svetlana Vakanjac.
Za preštevalca glasov se imenuje Barbara Demšar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. člena ZGD-1).
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v višini
55.009.038,56 EUR se zmanjša za znesek
23.241.409,00 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 31.767.629,56 EUR.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje prenesene izgube v višini
23.241.409,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom
ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2007.
Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša
pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe
tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00
EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve

delnic oziroma ob nespremenjenem številu
delnic.
3. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji predlog sklepa: spremeni
se točka 4.1 statuta družbe, ki pravilno glasi:
osnovi kapital družbe znaša 31.767.629,56
EUR (z besedo: enaintridesetmilijonovsedemstosedeminšestdesettisočšeststodevetindvajset 56/100 evrov) in je razdeljen
na 13.182.366 imenskih navadnih kosovnih
delnic.
4. Določitev višine sejnine članom in
predsedniku komisije oziroma odbora nadzornega sveta za udeležbo na seji komisije
oziroma odbora nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji predlog sklepa:
Za udeležbo na seji komisije oziroma
odbora nadzornega sveta so predsednik in
člani nadzornega sveta upravičeni do sejnine, pri čemer pripada predsedniku komisije
oziroma odbora sejnina v višini 400,00 EUR
bruto, ostalim članom komisije oziroma odbora in predsedniku nadzornega sveta pa
sejnina v višini 308,00 EUR bruto.
Predsednik in člani komisije oziroma odbora nadzornega sveta so za udeležbo na
korespondenčni seji upravičeni do sejnine,
pri čemer se sejnina določi v višini 80% sejnine, določene v prvem odstavku tega sklepa.
Če je zaradi predsednikove odsotnosti
vodil sejo komisije oziroma odbora nadzornega sveta drugi član, je ta upravičen do
sejnine v enaki višini, kakor bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z obrazložitvami
sprememb statuta je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Predlogi delničarjev
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni
obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja
se določi na podlagi števila delnic, ki so po
evidenci v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri KDD vpisane na njegovo ime na
zadnji dan roka za prijavo 3 dni pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan
po pooblaščencu, mora prijava vsebovati
tudi originalno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.
Triglav Naložbe, finančna družba, d.d.
uprava družbe
Ob-1888/09
Na podlagi 7.3. točke statuta Mariborske
livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,
ki bo dne 31. 3. 2009 ob 15. uri v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A, Oreško
nabrežje 9, Maribor ter predlaga naslednji
dnevni red in sprejem sklepov skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribor.
2. Sprejem sklepov o povečanju osnovnega kapitala z vložki.
Predlog sklepa:
1.
Osnovni
kapital,
ki
znaša
11,159.199,39 EUR in je razdeljen na
2,676.067 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča za 2,999.998,08 EUR.
Povečanje se izvede z izdajo 719.424
novih kumulativnih prednostnih imenskih kosovnih delnic brez glasovalne pravice.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z vložitvijo stvarnega vložka, ki predstavlja sprejem oziroma konverzijo terjatev
iz Pogodbe o konverziji terjatev v znesku
2,999.998,08 EUR, ki jih ima družba Metalka HandelsgmbH. do družbe Mariborska livarna Maribor d.d. in se konvertirajo
v osnovni kapital družbe Mariborska livarna
Maribor d.d. v višini 2,999.998,08 EUR.
Zaradi izvedbe povečanja osnovnega
kapitala izda družba 719.424 kumulativnih
prednostnih imenskih kosovnih delnic brez
glasovalne pravice v nominalni vrednosti
4,17 EUR, ki jih bo družba Metalka HandelsgmbH. vpisala in vplačala s prenosom
svoje terjatve.
Po izvedenem povečanju osnovnega
kapitala bo osnovni kapital družbe znašal
14,159.197,47 EUR in bo razdeljen na:
– 2,676.067 navadnih imenskih kosovnih
delnic z glasovalno pravico (razred A) in
– 719.424 kumulativnih prednostnih
imenskih kosovnih delnic brez glasovalne
pravice (razred B).
Novo izdane kumulativne prednostne
imenske kosovne delnice brez glasovalne
pravice tvorijo poseben razred delnic brez
glasovalne pravice – razred B in zagotavljajo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot jih zagotavljajo obstoječe
navadne imenske kosovne delnice, razen
glasovalne pravice, dodatno pa njihovim
imetnikom zagotavljajo pravico do prednostnega izplačila dividende pred izplačilom
imetnikom navadnih delnic v višini 0,25 EUR
na delnico in do vseh še neizplačanih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic
izplačajo kakršnekoli dividende.
Obstoječe navadne imenske kosovne
delnice z glasovalno pravico tvorijo poseben razred navadnih delnic z glasovno pravico – razred A.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se
izključi.
Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni
register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d..
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve z opravljenim povečanjem osnovnega kapitala družbe, in si-
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cer tako, da po opravljenem vplačilu novih
delnic v besedilu statuta družbe spremeni
znesek družbinega osnovnega kapitala,
število in vrsto izdanih delnic družbe, ter
v besedilu družbinega statuta opravi spremembe, potrebne zaradi uvedbe dveh razredov delnic.
3. S sprejemom tega sklepa preneha
veljati sklep 13. seje skupščine, točka 4, z
dne 27. 8. 2008, vpisan pri sodnem registru
pod Srg 2008/29829.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
V čistopisu statuta delniške družbe Mariborske livarne Maribor, d.d., ki ga je potrdil
dne 2. 7. 2007 notar Stanislav Bohinc, se
spremenijo dosedanje točke in dodajo nove
točke, kot glasi:
Spremeni se tč. 3.1. Statuta, tako da na
novo glasi:
3.1. Dejavnost družbe je:
C/24.510 Litje železa
C/24.520 Litje jekla
C/24.530 Litje lahkih kovin
C/24.540 Litje drugih neželeznih kovin
C/25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C/25.500 Kovanje, stiskanje, stiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija
C/25.611 Prekrivanje kovin s kovino
C/25.619 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin
C/25.731 Proizvodnja ročnega orodja
C/25.732 Proizvodnja orodja za stroje
C/28.140 Proizvodnja pip in ventilov
C/28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
C/28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
E/38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
G/46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, instalacijskim materialom
napravami za ogrevanje
G/46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
G/47.190 Druga trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah
G/47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti
ali po internetu

prednostno pravico do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo
delnic odloča uprava družbe, ki mora za
svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
4.14 Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o povečanju
osnovnega kapitala in izdaji novih delnic
družbe iz odobrenega kapitala.
Za točko 8.7. se doda nova točka, ki
glasi:
8.8. Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri
dobičku, se lahko v skladu z zakonom in
pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku
uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo
v veljavo z dnem vpisa v sodni register.
Predlagatelj sklepov pod točko 1 je uprava, pod točko 2 in 3 uprava in nadzorni
svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled v tajništvu družbe MLM,
d.d., vsak delovnik med 11. in 13. uro. Na
skupščini se odloča o objavljenih predlogih
po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščeni ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu MLM d.d.,
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic, delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pred zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.
Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina
bo takrat ponovno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava

G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.410 Cestni tovorni promet
I/56.290 Druga oskrba z jedmi
J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
razen revizijske dejavnosti
M/70.100 Dejavnost uprav podjetij
M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
M/71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
M/73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
Za točko 4.9 se doda nov naslov in nove
točke, kot glasijo:
Odobreni kapital:
4.10 Uprava je pooblaščena, da v petih
letih po vpisu te spremembe statuta v sodni
register poveča osnovni kapital za največ
5,579.599,69 EUR, z izdajo novih delnic za
denarne ali stvarne vložke.
4.11 Uprava lahko izda tudi prednostne
delnice brez glasovalne pravice in jim podeli
pravice, ki so prednostne pred pravicami iz
že obstoječih prednostnih delnic ali so enake kot prejšnje.
4.12 Nove delnice se lahko izdajo tudi
delavcem družbe.
4.13 Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v celoti ali deloma izključi
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Zavarovanja terjatev
SV 682/08
Ob-1923/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 682/08 z dne 20. 5. 2008,
je bilo dvosobno stanovanje v Kopru, Partizanska c. 4/d, v površini 54,71 m2, k.o. Semedela, zastavljeno v zavarovanje terjatev
upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
m.š. 5860580, s sedežem Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 4, 15.000,00 EUR glavnice
s pp, z obrestno mero 6‑mesečnega Euriborja in fiksnega prib. v višini 3,20 odstotne
točke na letni ravni in je spremenljiva, z zap.
zadnjega obroka 20. 5. 2015 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe
80519472885 z dne 20. 5. 2008.

čič, Cankarjeva 22, Tržič, kot kupovalko ter
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 2.
2009, sklenjene med Gabrijelo Klemenčič,
Cankarjeva 22, Tržič, kot prodajalko ter Matjažem Zaplotnikom, Retnje 1a, Križe, kot
kupcem, zastavljeno v korist zastavne upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična številka 5446546000, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 45.150,00 EUR, z
obrestno mero v višini seštevka veljavnega
6‑mesečnega Euriborja in obrestne marže
v višini 2,70% p.a., z zapadlostjo zadnjega
obroka glavnice 28. 2. 2029 ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem evro kreditu št. KR01 273234010.

SV 773/08
Ob-1924/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 773/08 z dne 6. 6. 2008,
je bilo triinpolsobno stanovanje v Kopru,
Za gradom 29, v površini 98,55 m2, stavba stoječa na parc. 524/6, k.o. Semedela,
zastavljeno v zavarovanje terjatev upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, m.š.
5860571, s sedežem v Ljubljani, Trg Republike 2, 50.000,00 EUR glavnice s pp, z
nespremenjeno obrestno mero 8% letno, z
zapadlostjo zadnjega obroka dne 5. 6. 2009
in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe 236-22361453867087 z dne
6. 6. 2008.

SV 119/2009
Ob-1961/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 119/2009 z
dne 23. 2. 2009, je dvoinpolsobno stanovanje št. 24, v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka v Mariboru, Goriška ulica 7, v izmeri
66,30 m2, s kletnim prostorom in shrambo
št. 24, v izmeri 3,25 m2, ležeče na parcelni
številki 178/1, vpisano pri vložku 1840, k.o.
Spodnje Radvanje, v lasti Horvat Franca, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe med
Antonom ter Heleno-Marijo Supe ter Horvat
Francem z dne 13. 8. 2001, zastavljeno
v korist Raiffeisenbank Mureck, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 121.000,00 EUR s pripadki.

SV 81/2009
Ob-1958/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 81/2009 z dne 26. 2.
2009, je bilo dvosobno stanovanje z ident.
št. 2143-894-2, v izmeri 49,70 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Cankarjeva 22, Tržič, z ident. št. stavbe 894, stoječe na parc.
št. 57/3 k.o. Tržič, last zastavitelja Matjaža
Zaplotnika, Retnje 1a, Križe, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 32/91 z dne 8. 11.
1991, sklenjene med Ljubljansko banko –
Gorenjsko banko d.d., Kranj, Cesta JLA 1,
Kranj, kot prodajalko in Gabrijelo Klemen-

SV 318/09
Ob-1979/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-318/09, DK 12/09 z
dne 19. 2. 2009, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4, v I. nadstropju stanovanjske hiše Nusdorferjeva ulica 3 v Ljubljani, v skupni izmeri 60,65 m2, ki stoji na
parc. št. 744/12, vpisani v vl. št. 1368, k.o.
Štepanja vas, last zastaviteljice Kos Antonije, rojene 11. 3. 1951, stanujoče Trebinjska
ulica 1, Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe z dne 5. 5. 1999, sklenjene med njo

kot obdarjeno in Gal Antonijo kot darovalko,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 54.349,22 CHF s
pripadki, napram dolžniku Kos Stanislavu,
stanujočem Trebinjska ulica 1, Ljubljana.
SV 452/2009
Ob-1980/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-452/2009 z dne 25. 2.
2009, je bilo stanovanje št. 17 v mansardi, v
skupni izmeri 84,50 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrenova 17, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 92/2.S, k.o. Ljubljana mesto,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, last zastaviteljev
Vincenca Lotosa Šparovca, Ljubljana, Gornji trg 33 in Špele Klofutar, Ljubljana, Polje,
cesta XLIV 6, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 17. 10. 2008 in
aneksa k prodajni pogodbi z dne 19. 12.
2008, oboje sklenjeno s prodajalcem Ivanom Šimićem, Hrenova 17, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 144.000,00
EUR, s pripadki.
SV 155/09
Ob-1982/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 155/09, DK 14/09 z
dne 25. 2. 2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 23, ki se nahaja v petem nadstropju
večstanovanjskega bloka v Domžalah, na
naslovu Miklošičeva ulica 2a, ki stoji na
parc. št. 4025/1, k.o. Domžale, s pripadajočo kletjo in skupno uporabno površino v
izmeri 61,80 m2 ter last zastaviteljev Ćurt
Gorana in Šabić Edite, vsakega do solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist
UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 89.100,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 05/00996, In 05/01354
Os-1569/09
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 6. 3. 2006, s pričetkom ob
12. uri, v zadevi In 05/00996, In 05/01354,
Okrajno sodišče Maribor, Sodna ul. 14, Maribor, zoper dolžnico Pirker Tjašo, Goriška
22, Maribor, za upnika Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva 19, Maribor, v kraju Goriška
22, Maribor, opravil rubež nepremičnine,
garsonjere št. 28 v izmeri 23,35 m2, v IV.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška 22, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2009
In 05/00996
Os-1570/09
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 23. 11. 2008, s pričetkom
ob 14. uri, v zadevi VL 47019/2008, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico Erjavec
Tjašo, Goriška 22, 2000 Maribor, za upnika
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, v kraju Maribor,
Goriška 22, opravil rubež nepremičnine,
garsonjere št. 28 v izmeri 23,35 m2, v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška 22, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2009
In 214/2007
Os-1645/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 214/2007 z
dne 14. 5. 2007, je izvršitelj Zoran Kovačič
dne 14. 6. 2007 opravil rubež nepremičnine
dolžnice Tadeje Požar, ki obsega trisovno
stanovanje št. 2 v izmeri 72,51 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Ulica heroja Šlandra 17, Maribor,
v korist upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zaradi izterjave
515,97 EUR, 754,91 EUR, 288,20 EUR,
200,17 EUR, 929,52 EUR, 461,71 EUR,
1.052,77 EUR, 81,21 EUR, 434,33 EUR,
398,64 EUR in 1.261,04 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7293/2008
Os-1191/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z
dne 11. 12. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Primoža Gerčarja, Ljubljanska cesta 58, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 4/67, sklenjene med Železarno
Štore - Prostand d.o.o., kot prodajalko in
Srednjo strojno šolo Štore, kot kupcem, za
nepremičnino št. identifikatorja 28.E, stanovanjska raba v površini 64,91 m2, v Štorah,
Kozjanskega odreda 8, v vl. št. 1019/29,

k.o. Teharje. Po izjavi predlagatelja je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 28.E, stanovanjska raba na naslovu Kozjanskega odreda 8,
Štore, v vl. št. 1019/29, k.o. Teharje, se zahteva v korist Primoža Gerčarja, Ljubljanska
cesta 58, Celje in Alenke Ojstršek, Cesta
Kozjanskega odreda 8, Štore, za vsakega
do 1/2 nepremičnine.
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 8. 1. 2009
Dn 320/2005
Os-1421/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 14. 1. 2009, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Podlesnik Rade,
Pot na brod 4, Radeče, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - izgubljene pogodbe, ki sta jo sklenila Vzgojno poboljševalni dom Radeče, kot
prodajalec in SGP Hrastnik, kot kupec, za
nepremičnino ident. št. 11.E, stanovanjska
raba v izmeri 72,33 m2, na naslovu Pot na
brod 4, Radeče, vpisano v vl. št. 823/12, k.o.
Radeče. Po izjavi predlagateljice je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stan. rabi
v izmeri 72,33 m2, na naslovu Pot na brod
4, Radeče, v vl. št. 823/12, k.o. Radeče, se
zahteva v korist Podlesnik Rade, stan. Pot
na brod 4, 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2009
Dn 2317/2008
Os-1547/09
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je s
sklepom z dne 29. 12. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice
Skok Nataše iz Gornje Radgone, Vrtna ulica
3, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. pog. 362/A-21/92 z dne 15. 5.
1992, sklenjene med Občino Gornja Radgona, kot prodajalko ter Skok Miro iz Gornje
Radgone, Vrtna ulica 3, kot kupovalko, za
stanovanje v Gornji Radgoni, Vrtna ulica
3, locirano v stanovanjski hiši vl. št. 479,
k.o. Gornja Radgona, parc. št. 315, v obsegu 41,60 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
13 m2, sobo v izmeri 11,90 m2, sobo v izmeri

11,90 m2, hodnik v izmeri 1,90 m2, kopalnico
v izmeri 1,90 m2 in druge prostore v izmeri
1 m2 ter
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
10. 11. 2005, št. 317/05, prav tako sklenjenega med Občino Gornja Radgona, kot
prodajalko in Skok Korošec Miro iz Gornje
Radgone, Vrtna ulica 3, kot kupovalko.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški knjigi pri podvložku 948/31, k.o. Gornja
Radgona, pod identifikacijsko številko 30.E,
Vrtna ulica 3, 9250 Gornja Radgona, v korist in na ime Arcont – proizvodnja bivalnih
enot d.d. do 6/33, Občina Gornja Radgona
do 7/33, Kreditna banka Maribor do 1/33,
Telekom Slovenije d.d. do 2/33, Trgovsko
podjetje Sloga do 2/33, Občina Gornja Radgona do 9/33 in Občina Gornja Radgona
do 6/33.
Po izjavi predlagateljice se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Za omenjeno nepremičnino se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljice Skok Nataše, Vrtna ulica 3, Gornja
Radgona, do 1/1.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 30. 1. 2009
Dn 1305/2008
Os-1557/09
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je s
sklepom z dne 16. 1. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja
Sun d.o.o., podjetje za svetovanje, marketing in trgovino, Gornja Radgona, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 53 (362/A-52/91) z dne 18. 11.
1991, sklenjene med Občino Gornja Radgona, kot prodajalko in Erlih Bredo iz Gornje
Radgone, Vrtna ulica 22, kot kupovalko, za
stanovanje v stanovanjski hiši vl. št. 495,
k.o. Gornja Radgona, parc. št. 241, v 1. etaži, ki obsega kuhinjo v izmeri 9,80 m2, sobo
v izmeri 14 m2, prav tako sobo v izmeri 14
m2, sobo v izmeri 10,50 m2, hodnik v izmeri
6 m2, WC v izmeri 1 m2, kopalnico v izmeri
4 m2, shrambo v izmeri 1,10 m2 in druge
prostore: 3,48 m2 in 16,06 m2, vse v izmeri
80,90 m2 ter
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 362/A-52/91 z dne 7. 1.
1992, prav tako sklenjenega med Občino
Gornja Radgona kot prodajalko in Erlih Bredo iz Gornje Radgone, Vrtna ulica 22, kot
kupovalko.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški
knjigi pri vložku št. 926/3, k.o. Gornja Radgona, pod identifikacijsko številko 2.E, Vrtna
ulica 22, 9250 Gornja Radgona, v korist in
na ime Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, do 1/1.
Po izjavi predlagatelja sta se navedeni
listini izgubili oziroma uničili.
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Za omenjeno nepremičnino se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagatelja Sun podjetje za svetovanje, marketing in
trgovino, Gornja Radgona, d.o.o., do 1/1.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 3. 2. 2009
Dn 33493/2004
Os-1070/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja RS,
Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
na naslovu Osenjakova ulica 8, Ljubljana, v
izmeri 14,46 m2, z ident. št. 45.E, vpisano
v podvl. št. 2150/11, k.o. Slape, dne 4. 12.
2008, pod opr. št. Dn 33493/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 123/87 z dne 14. 8. 1987, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o., Grosuplje in kupovalko Vojno
pošto 2050/27 Ljubljana, ki jo je zastopal
polkovnik Cvetko Angel, za stanovanje na
naslovu Osenjakova ulica 8, Ljubljana, v
izmeri 14,46 m2, z ident. št. 45.E, vpisano v
podvl. št. 2150/11, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 16220/05
Os-1550/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krampl Dominika, stanujočega Cesta zmage 60, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice v korist Alenke Gačanovič, stanujoče Slovenska ulica 5,
Murska Sobota, na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1748/28, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 16220/05, dne 22. 12. 2008
izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. I/04‑3531/92
z dne 19. 10. 1992, sklenjene v skladu z
določili Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalcem Certus avtobusni promet Maribor p.o., Maribor, Linhartova
ulica 22, ki ga je zastopal glavni direktor
Mirko Majhenič in kupcema Marjanom Lukasom, EMŠO 0410949500269 ter Francko
Lukas, EMŠO 2503950505477, stanujočih
Ulica Arnolda Tovornika 8, Maribor, s katero
je prodajalec kupcema prodal dvoinpolsobno stanovanje št. 33, v pritličju stanovanjske
stavbe na naslovu Ulica Arnolda Tovorika 8,
Maribor, s pripadajočim kletnim prostorom in
dovolil, da se kupca, vsak do 1/2, vknjižita
kot lastnika na tej nepremičnini in
– menjalne pogodbe z dne 2. 3. 1993,
sklenjene med Marjanom Lukasom in
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Francko Lukas, stanujočih Ulica Arnolda
Tovornika 8, Maribor, na eni strani in Mitjo
Kaligaričem, roj. 1. 6. 1962, stanujočim Cesta proletarskih brigad 53, Maribor, na drugi
strani, s katero sta Marjan Lukas in Francka Lukas izročila svoje stanovanje št. 33,
v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Ulica Arnolda Tovornika 8, Maribor, s pripadajočim kletnim prostorom Mitji Kaligariču
in dovolila, da se ta na njem vknjiži kot lastnik; Mitja Kaligarič pa je Marjanu Lukasu in
Francki Lukas izročil svoje stanovanje št. 14
v IV. nadstropju in isto oštevilčen kletni prostor v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta
proletarskih brigad 53, Maribor in dovolil,
da se na njem vknjižita vsak do 1/2 celote,
kot lastnika.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Alenke
Gačanovič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 1. 2009
Dn 14383/08
Os-1551/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Dragice
Šmintić in Marjana Šmintića, stanujočih
Borštnikova ulica 75, Maribor, ki ju zastopa
Gim d.o.o., Slovenska ulica 4, Maribor, po
direktorici Lidiji Žvajker, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1959/12, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. 14383/08, dne 29. 12. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. 4-1/16 z dne
11. 7. 1991, sklenjene med investitorjem
Zavodom za izgradnjo Maribora p.o. Maribor, Slovenska ulica 40, ki ga je zastopal direktor Vinko Borec in soinvestitorko Mariko
Gabrič, stanujočo Maribor, Strossmayerjeva
ulica 17, s katero sta se stranki dogovorili,
da bo soinvestitorka sodelovala pri gradnji
stanovanjskega bloka št. 13, ki se je gradil
v soseski Nova vas II/B, na parc. št. 1565,
1556, 1558, 1560, 1564/1, k.o. Spodnje
Radvanje, tako, da bo zagotovila sredstva
v višini 1,130.818,70 DIN, investitor pa je
dovolil, da za to soinvestitorka pridobi v tem
stanovanjskem bloku dvosobno stanovanje
št. 3, vhod 2, I. nadstropje in na njem dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime soinvestitorke.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 1. 2009
Dn 1032/08
Os-1567/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Krejača, stanujočega Zgornji Porčič 35a, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Drago Berden,
Partizanska cesta 20, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1782/126, k.o. Spodnje Radvanje,

pod opr. št. Dn 1032/08, dne 6. 1. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 358/92 z dne 15. 10. 1992,
sklenjene med prodajalcem MTT – Tovarno
tkanin Melje p.o. Maribor, Kraljeviča Marka
ulica 19, ki ga je zastopal direktor Tone
Taks in kupcema Stanislavom Premovičem,
EMŠO 0301951500402 in Jožefo Premovič,
EMŠO 1903955505402, stanujočih Prušnikova ulica 18, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje št. 35, v
VII. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Prušnikova ulica 18, stoječi na parc.
št. 1114/1, pripisani vl. št. 1414, k.o. Spodnje
Radvanje in na katerem je prodajalec dovolil
vknjižbo etažne lastnine 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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2009
Dn 4595/2008
Os-10510/08
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
- svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Lokan
Uroša, Cankarjeva ulica 5, Žalec, ki ga
zastopa odvetnik Dušan Korošec iz Celja,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
in vknjižbe lastninske pravice, na podlagi
237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK‑1),
dne 19. 12. 2008 oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 292/81-stan. z dne 13. 2.
1981 (tudi št. 44/1-S-36/1-2/81 z dne 25. 2.
1981), sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 16, Celje ter kupcema Upravo za notranje zadeve Celje in
Skupščino občine Žalec,
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
0403-S-36/1-2803/93 z dne 18. 1. 1994,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo in kupcem Pondelak Francem, Cankarjeva ulica 5, Žalec,
– kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja z dne 15. 11. 2001, sklenjene med
prodajalcem Pondelak Francem, Cankarjeva 5, Žalec in kupcem Lokan Urošem, Ipavčeva 6, Žalec,
za nepremičnino id. št. 24.E, vpisano v
podvl. št. 2632/25, k.o. Žalec (stanovanjska raba 68,53 m2, stanovanje št. 24 v IV.
nadstropju, od tega shramba št. 24 v izmeri
0,88 m2, Cankarjeva ulica 5, 3310 Žalec).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja Uroša Lokana, Cankarjeva ulica 5, Žalec.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 12. 2008
Dn 1368/2007, 4025/2008
Os-1041/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
- svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Mila-
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na Lončarja, Reteče 27, Škofa Loka, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, na podlagi
237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK‑1),
dne 15. 12. 2008 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9. 1992,
sklenjene med prodajalko Tekstilno tovarno
Prebold p.o. in kupcema Zvonko Pikelj, Jeronim 7, Vransko (sedaj Zvonka Cilenšek,
Pongrac 88, Griže) ter Boštjanom Cilenškom, Pongrac 88, Griže, za nepremičnino
ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 847/2, k.o.
Prebold (stanovanje št. 1 v pritličju, Dolenja
vas 121, 3312 Prebold, stanovanjska raba
v izmeri 26,59 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja Milana Lončarja, Reteče
27, 4220 Škofja Loka.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 15. 12. 2008

ki ga zastopa Anton Rus, odvetnik v Slovenskih Konjicah, proti toženima strankama:
1. Dunja Potnik, Langbürgener str. 12, München, Nemčija (prej: Bezina 39, Slovenske
Konjice) in 2. Irma Potnik, Bezina 39, Slovenske Konjice, ki jo zastopa pooblaščenec Franc Horvatič iz Šentjurja, zaradi plačila odškodnine 37.556,33 EUR, na podlagi
146. člena Zakona o pravdnem postopku
sklenilo:
toženi stranki Dunji Potnik, Langbürgener str. 12, München, Nemčija, se v pravdnem postopku opr. št. P 242/2002, pri
Okrožnem sodišču v Celju postavi začasni
zastopnik, upravičen za sprejem pisanj, odvetnik Rafael Mohorko, Miklošičeva ulica
5, Celje.
Dokler stranka sama ne imenuje pooblaščenca, se vročitve opravljajo po začasnem
zastopniku, ki ga je imenovalo sodišče.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 2. 2009

Dn 2-3/2009
Os-1836/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, ki jo zastopa župan Andrej Ocepek,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, pogodbe o nakupu stanovanj v stanovanjskih blokih B-3, B-4, B-5, V-6 in B-7,
v Borovnici z dne 5. 12. 1984, sklenjene
med prodajalcem družbo Imos – Splošno
gradbeno podjetje Gradišče p.o. Cerknica,
Cesta 4. maja 80, Cerknica in prodajalko
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo občine Vrhnika, Cesta gradenj 1, Vrhnika, za
nepremičnine:
– id. št. 6.E (2004-941-6) – stanovanje
št. 6 v 1. nadstropju v izmeri 55,54 m2, klet
št. 6 v izmeri 1,30 m2, Gradišnikova ulica 2,
Borovnica, vpisano v podvložku št. 2856/6,
k.o. Borovnica,
– id. št. 107.E (2004-941-107) – stanovanje št. 7 v 1. nadstropju v izmeri 56,20 m2,
klet št. 7 v izmeri 1,30 m2, Gradišnikova
ulica 4, Borovnica, vpisano v podvložku št.
2856/19, k.o. Borovnica,
– id. št. 1.E (2004-926-1) – stanovanje
št. 1 v kleti v izmeri 40,79 m2, klet št. 1 v
izmeri 1,16 m2, Gradišnikova ulica 6, Borovnica, vpisano v podvložku št. 2857/1, k.o.
Borovnica,
– id. št. 2.E (2004-926-2) – stanovanje
št. 2 v kleti v izmeri 42,05 m2, klet št. 2 v
izmeri 1,16 m2, Gradišnikova ulica 6, Borovnica, vpisano v podvložku št. 2857/2, k.o.
Borovnica,
– id. št. 4.E (2004-926-4) – stanovanje
št. 4 v pritličju v izmeri 33,20 m2, klet št. 4
v izmeri 0,80 m2, Gradišnikova ulica 6, Borovnica, vpisano v podvložku št. 2857/4, k.o.
Borovnica,
– id. št. 7.E (2004-926-7) – stanovanje
št. 7 v 1. nadstropju v izmeri 32,80 m2, klet
št. 7 v izmeri 1,20 m2, Gradišnikova ulica 6,
Borovnica, vpisano v podvložku št. 2857/7,
k.o. Borovnica,
– id. št. 101.E (2004-926-101) – stanovanje št. 1 v kleti v izmeri 40 m2, klet št. 1
v izmeri 1,16 m2, Gradišnikova ulica 8, Borovnica, vpisano v podvložku št. 2857/15,
k.o. Borovnica,

– id. št. 105.E (2004-926-105) – stanovanje št. 5 v pritličju v izmeri 58,89 m2, klet
št. 5 v izmeri 1,20 m2, Gradišnkova ulica 8,
Borovnica, vpisano v podvložku št. 2857/19,
k.o. Borovnica,
– id. št. 4.E (2004-924-4) – stanovanje
št. 4 v pritličju v izmeri 80,55 m2, klet št. 4
v izmeri 1,06 m2, Gradišnikova ulica 8, Borovnica, vpisano v podvložku št. 2859/4, k.o.
Borovnica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Občine Borovnica, Paplerjeva ulica
22, Borovnica, mat. št. 5883393, na podlagi
te listine in dodatka k pogodbi o nakupu stanovanj v stanovanjskih blokih B-3, B-4, B-5,
B-6 in B-7, v Borovnici z dne 5. 12. 1984,
sklenjenega dne 13. 11. 2008.
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 18. 2. 2009
Dn 1382/2007
Os-1981/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa
Drenika, Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 18.E, pri podvl.
št. 1418/19, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn 1382/2007 z dne 23. 2. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je pogodbe št. 46/75-ČRT. o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe z
dne 13. 11. 1975, sklenjene med prodajalcem Turist progres engineering, Radovljica,
v imenu prodajalca GIP Gradis Ljubljana in
kupcem Božidarjem Injacem, Ulica Zmaja
Jovana 44, Beograd, s katero je prodajalec
prodal stanovanjsko enoto št. 2, v III. etaži
bloka S-1, oznaka enote A-14, s pripadajočo
shrambo v kleti v Kranjski Gori, v naselju Črtenje, sedaj na naslovu Čičare 5, Kranjska
Gora, v skupni izmeri 31,40 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju 18.E, pri podvl. št. 1418/19, k.o.
Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Čičare 5, v
korist predlagatelja Borisa Drenika in Helene Drenik, oba Cesta zmage 7, Zagorje ob
Savi, za vsakega do 1/2, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v
enem mesecu od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 2. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 242/2002
Os-1715/09
Okrožno sodišče v Celju, pravdni oddelek, je v pravni zadevi tožeče stranke: Edi
Ravnjak, Liptovska 20, Slovenske Konjice,
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P 140/2008
Os-1475/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Božice Perić, Ul. Gualdo Tadino
14, Zagreb, Republika Hrvaška, ki jo zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v
Črnomlju, proti toženim strankam, dedičem
po pokojnem Tadiji Živkoviču, nazadnje stanujočem Škemljevec 11, pošta Suhor pri
Metliki, neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine
pcto 500 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 8. 1. 2009 postavilo začasnega zastopnika v Republiki
Sloveniji neznano kje bivajočim dedičem po
pokojnem Tadiju Živkoviču, nazadnje stanujočemu Škemljevec 11, pošta Suhor pri
Metliki, nato pa neznano kje.
Začasni zastopnik je Bricelj Dušan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke, sedaj neznanega bivališča, vse do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 1. 2009
I 3588/2002
Os-10136/08
V izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Šačir
Deljaninu, Ljubljanska cesta 6, Kranj, ki ga
zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva
pot 15, Kranj, zaradi izterjave 2.861,01 EUR
s pp, je sodišče postavilo dolžniku Šačir
Deljaninu, stanujočem Ljubljanska cesta 6,
Kranj, začasno zastopnico, odvetnico Ladi
Voršič iz Kranja, ki ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 12. 2008
VL 5307/2008
Os-1404/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Josipu Husnjaku, Ce-
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lovška cesta 149, Ljubljana, zaradi izterjave
4.327,72 EUR sklenilo:
dolžniku Josipu Husnjaku, Celovška cesta 149, 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 začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Breda Razdevšek.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
VL 81357/2008
Os-1529/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku
Skomina Alešu, Vodnikova ulica 8, Dornberk, zaradi izterjave 316,13 EUR sklenilo:
dolžniku Skomina Alešu, Vodnikova ulica
8, Dornberk, 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 Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5a,
Postojna.
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 18. 11. 2008
VL 104079/2008
Os-1530/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Hermina Hofman, Dunajska cesta
107, Ljubljana, proti dolžniku Jožetu Rukšetu, Hranilniška ul. 4, Ljubljana, zaradi
izterjave 4.278,39 EUR sklenilo:
dolžniku Jožetu Rukšetu, Hranilniška ul.
4, 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
Skubic Peter, Cigaletova 7, 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 5. 1. 2009
VL 110178/2008
Os-1705/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžniku Esnafu Šabanoviču,
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Kosovelova ulica 19, Celje, zaradi izterjave
472,17 EUR sklenilo:
dolžniku Esnafu Šabanoviču, Kosovelova ulica 19, Celje, 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 odvetnica Orter Divjak Karmen, Šlandrov trg
20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2009
VL 81973/2008
Os-1766/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika KBM Fineko d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Top
agent d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž
na Dravskem polju, proti dolžniku Michaelu
Muminoviću, Cesta OF 40, Maribor, zaradi
izterjave 7.223,61 EUR sklenilo:
dolžniku Michaelu Muminoviću, Cesta
OF 40, 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 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 17. 12. 2008
I 1013/2000
Os-10291/08
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil Telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, zoper dolžnika Dušana Smodeta, Dalmatinska
47, Maribor, zaradi izterjave 726,65 EUR s
pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom opr.
št. 0486 I 1013/2000 z dne 22. 5. 2008, za
začasnega zastopnika dolžniku Smode Dušanu postavilo odvetnika Francija Košarja,
zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnika v postopku vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2008
I 484/2007
Os-1646/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Gorica Leasing d.o.o., Cesta 25.
junija 1j, Nova Gorica, proti dolžniku Branku
Grahu, Tartinijeva ulica 14, Izola - Isola, zaradi izterjave 4.372,64 EUR s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:

dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 484/2007 postavi odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 2. 2009
P 152/2007
Os-1765/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v pravdni zadevi tožeče stranke Kovačič
Olge Angele, Klopčičeva 4, Ljubljana, ki jo
zastopa Blaž Žibret, odvetnik v Ljubljani,
proti toženim strankam: 1. Kink Venčeslavu,
Zagorje 37, Lesično, 2. Pečnik Jožetu, Trg
svobode 4, Trbovlje, 3. Peček Mariji (rojeni
Polšak), zadnje znano prebivališče Rimska
cesta 17, Ljubljana, 4. Lilič Mileni (rojeni
Polšak), Kršiničeva 6, Rijeka, 5. Kink Miranu, Milke Kerin 30, Krško in 6. Kink Cvetku,
Pod Gabri 9, Celje, zaradi ugotovitve obstoja stvarne služnosti in vpisa v zemljiško
knjigo (pcto. 200,00 EUR), v skladu s prvim
odstavkom ter 4. točko drugega ostavka
82. člena in v skladu s 83. členom Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), dne 23. 10.
2008 sklenilo:
toženi stranki Peček Mariji (rojeni Polšak), zadnje znano prebivališče Rimska cesta 17, Ljubljana, se na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
postavi začasno zastopnico.
Kot začasna zastopnica se postavi Maksimiljana Kincl Mlakar, odvetnica v Šmarju
pri Jelšah.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 10. 2008

Oklici dedičem
D 297/2007
Os-10140/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Zupanc
Lidianu Marijanu, roj. 22. 5. 1928, umrlem
dne 12. 3. 2007, nazadnje stan. Veselova
ulica 5, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Zupanc Lidianu Marijanu, da se priglasijo
pri tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 12. 2008
I D 2027/2008
Os-1709/09
Pred tukajšnjim sodiščem teče zapuščinski postopek po pokojnem Zmazek Romanu,
sin Franca, rojenem 24. 4. 1926, nazadnje
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stanujočem Mejna ul. 18, Maribor, umrlem
21. 11. 2008.
Sodišče poziva vse dediče pokojnega in
tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovih dedičih,
da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru. Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 2009

mu Janezu (Ivanu) Remicu, nazadnje stanujočemu Rečica 40, Bled, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer France Pibernik,
Kidričeva 47/a, Kranj, zaradi razglasitve
nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne
16. 1. 2009 sklenilo, da se uvede postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Janeza (Ivana) Remica, roj.
11. 6. 1921 v Bohinjski Bistrici, nazadnje
stanujočega Rečica 40, Bled, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica,
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 16. 1. 2009

D 202/08
Os-1679/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Žgur Francu, pok. Jožefa, roj.
5. 5. 1856, ki je umrl 14. 4. 1935 v Gorji
Branici, stanujoč Trebižani 1.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem
oklicem poziva vse morebitne dediče, da se

v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 2. 2009

Oklici pogrešanih
N 29/2008
Os-1284/09
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni
sodnici Barbari Gomilar, v nepravdni zadevi predlagatelja Antona Remica, Bohinjska
Bela 53, Bohinjska Bela, ki ga zastopa odvetnica Maja Dobnikar Rutar iz Radovljice,
proti nasprotnemu udeležencu, pogrešane-
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Brđanović Alma, Zabrv 27, Ig, zavarovalno polico, št. 1054816, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnt‑303102
Jamnik Anton, Šmartno pri Slovenj Gradcu 221a, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. POL-01 000026231, na ime Jamnik
Ana, izdala zavarovalnica Pokojninska družba Moja naložba. gnu‑303051
Klinar Timotej Andraž, Kovinarska 12,
Štore, zavarovalno polico, št. 50500066702,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnc‑303119
Probst Ingrid, Panonska 5a, Maribor, zavarovalno polico, št. POL-01 000005051,
na ime Probst Karolina, izdala zavarovalnica Moja naložba pokojninska družba d.d.
gno‑303057
Protner Olga, Šolska 4, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št. 01-000010727,
izdala zavarovalnica Moja naložba.
gno‑303132

Spričevala preklicujejo
Ahčin Robert, Vojsko 9, Ljubljana, diplomo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok, leto izdaje 1998. gny‑303047
Bergant Jakob Jaki, Zgornje Gameljne
18, Ljubljana Šmartno, diplomo in spričevalo 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko Ljubljana - Šentvid, izdana leta 1990.
gns‑303078
Božič Rosanda, Cesta Otona Župančiča
14, Zagorje ob Savi, diplomo in spričevalo
1., 2., 3. in 4. letnika Srednje rudarske in
tehniške šole Zagorje, izdana na ime Gričnik
Rosanda. gng‑303115
Brajkovič Srečko, Ul. generala Levičnika
20, Koper - Capodistria, spričevalo o končani OŠ Ljudska univerze v Kopru, št. 188,
izdano leta 2000. gnx‑303098
Branilović Roman, Ulica Viktorja Kejžarja
32/b, Jesenice, spričevalo Srednje šole Jesenice, izdano leta 1994. gni‑303063
Cizelj Peter, Cesta 4. julija 67, Krško,
spričevalo poklicne mature Srednje ekonomske šole v Brežicah, opravljeno leta
2000. gnk‑303136
Drčar Stanko, Pavšičeva 20, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Domžalah, izdano leta 1995. gnv‑303075
Frankovič Bernarda, Stari trg 35, Stari
trg ob Kolpi, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, št. 23/85,
izdana leta 1985, na ime Štolac Bernarda.
gnc‑303094
Gerželj Matevž, Dolnje Ležeče 81, Divača, indeks, št. 23080619, izdala Fakulteta
za strojništvo Ljubljana. gnz‑303071
Grabnar Mitja, Ravenska vas 31/a, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Trbovljah - smer
prodajalec, izdano leta 1997. gnm‑303134

Hren Martin, Martinja vas pri Mokronogu 29, Mokronog, letna spričevala Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto,
izdano leta 1998 in 1999 - gostinski tehnik.
gnf‑303091
Hrovat Matija, Zgornje Grušovlje 16,
Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo o
zaključnem izpitu Gozdarski šolski center
Postojna, izdano leta 1992. gnn‑303058
Humar Matjaž, Šempas 34/a, Šempas,
indeks, št. 23050047, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnr‑303079
Ivančević Tamara, Družinska vas 20,
Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2008. gnq‑303130
Kalčić Špela, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani - naziv doktorica znanosti s področja sociologije,
izdana leta 2006. gny‑303072
Karapetrović Dalibor, Sketova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Prežihov Voranc Ljubljana, izdano leta 1991.
gnb‑303120
Kolman Boris, Podlubnik 344, Škofja
Loka, diplomo Srednje kovinarske in cestno
prometne šole Škofja Loka, št. TOD-371,
izdana leta 1991. gng‑303090
Košenina Tanja, Steletova cesta 3, Kamnik, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta
2004. gny‑303122
Košenina Tanja, Steletova cesta 3,
Kamnik, maturitetno spričevalo šolskega
centra Rudolfa Maistra, izdano leta 2004.
gnx‑303123
Kotar Špela, Podkum 8, Zagorje ob Savi,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje frizerske šole. gnd‑303093
Kozel Zlatko, Zasadi 10/a, Destrnik, spričevala od 5. do 8. razreda OŠ Leskovec.
gnp‑303131
Krajnčan Alojz, Senično 101, Križe, maturitetno spričevalo Srednje glasbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1980. gnd‑303068
Kralj Marjeta, Simona Jenka 8, Domžale,
indeks, št. 21017880, izdala FDV Ljubljana.
gnz‑303121
Kužnik Marko, Andraž 126, Polzela, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne
šole, Šolski center Velenje, program strojni
mehanik, izdano leta 1994. gni‑303138
Lukan Sabina, Kejžarjeva 11, Jesenice, spričevalo 4. letnika Srednje šole Jesenice - poslovni tehnik, izdano leta 1999.
gnd‑303076
Mihelič Nejc, Purgarjeva ulica 3, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
v Radovljici, izdano leta 1999. gnl‑303085
Muha Aleš, Slovenska cesta 8, Horjul,
spričevalo 3., 4. letnika in o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1993 in 1994. gnv‑303125
Munda Marta, Senik 19, Sveti Tomaž,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Turnišče pri Ptuju - smer kmetovalec,
izdano leta 1971 in 1972, izdano na ime
Antolič Marta. gnb‑303095
Novak Jožefa, Volkmerjeva 2/a, Ljutomer, spričevalo Upravno administrativne

šole - administrativni tehnik, izdano leta
1982. gnj‑303137
Osek Simon, Zagaj pod Bočem 14b, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1998. gnp‑303056
Pajek Špela, Pot v gozd 7, Ivančna Gorica, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Stična,
izdano leta 2007 in 2008. gnf‑303066
Pergar Ingrid, Jadranska cesta 8, Ankaran - Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pedagoško, naravoslovne, matematične šole v Kopru, izdano leta 1987.
gnj‑303112
Pezdirc Lidija, Primostek 5, Gradac, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole, št. 16, izdano leta 1996. gno‑303107
Poldauf Zvezdana, Murski Črnci 45/e,
Tišina, letni spričevalo SSTŠ za leto 1992
in 1993. gni‑303088
Prelog Robert, Gerečja vas 98/b, Hajdina, spričevalo 3. letnika Gimnazije, izdano
leta 1984. gnj‑303087
Prelog Robert, Gerečja vas 98/b, Hajdina, maturitetno spričevalo Gimnazije, izdano leta 1984. gnk‑303086
Prosen Iztok, Ulica Nikola Tesla 1, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Postojna, izdano leta 1981. gnl‑303110
Sinkovič Alenka, Kokra 38/a, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
ekonomske in družboslovne usmeritve Kranj
- smer Upravno administrativna šola Kranj,
št. 45, izdano leta 1984, izdano na ime Povšnar Alenka. gnj‑303062
Smole Meta, Sončni Log 3b, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazija
Škofja Loka, izdano leta 1993, izdano na
ime Ušeničnik Meta. gnz‑303046
Solina Kaja, Vičava 65, Ptuj, indeks,
št. 18060724, izdala Filozofska fakulteta.
gne‑303042
Stanonik Elizabeta, Smoldno 3, Poljane nad Škofjo Loko, spričevalo 3., in 4. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
2002 in 2003, izdano na ime Stanonik Beti.
gny‑303097
Stanonik Elizabeta, Smoldno 3, Poljane
nad Škofjo Loko, maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2003, izdano na ime Stanonik Beti. gnz‑303096
Stražar Uroš, Medvedova ulica 9, Kamnik, spričevalo 1. letnika ZUIM Kamnik,
izdano leta 2005. gnb‑303070
Sušanj Samuel, Opatje selo 39, Kostanjevica na Krasu, spričevalo EGŠC
Nova Gorica, št. 335, izdano leta 1976.
gnn‑303133
Šašek Jožica, Sela pri Zajčjem Vrhu 9,
Novo mesto, spričevalo o poklicni maturi vrtnarski tehnik. gnr‑303129
Šegula Anja, Dornava 105/a, Dornava,
indeks, št. 20201329, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. gnk‑303111
Šepič Fatur Damjana, Galjevica 74a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1996, izdano na
ime Fatur Damjana. gnb‑303045
Šturm Drago, Stara Loka 11/a, Škofja
Loka, potrdilo o opravljenem tečaju za av-
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Taraniš Ervin, Nad mlini 29, Novo mesto, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2001.
gnd‑303118
Vejzovič Džemo, Celjska cesta 42, Šmarje pri Jelšah, certifikat, opravljen v Šolskem
centru v Celju, leta 2008. gnp‑303081
Vidmar Mojca, Šentjanž 79, Šentjanž,
spričevalo 3. letnika Strokovne zdravstvene
in tehniške ter kemijske šole Novo mesto,
izdano leta 2000. gnq‑303055
Vižintin Robert, Cankarjeva 13, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 1974.
gnw‑303124
Vokić Rade, Draga Brezarja 24, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene delovodske šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
gnp‑303106
Waller Kristina, Krivec 8, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 2008. gnq‑303059
Zupanek Žiga, Češminova 27, Domžale, indeks, št. 30015107, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnf‑303116

Drugo preklicujejo
Adrovič Nihad, Groharjeva 8, Kamnik,
službeno izkaznico, št. 100116, izdano pri
MNZ Ljubljana. gnl‑303135
Andjelković Marija, Ižanska cesta
136/b, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
31270219, izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana. gnh‑303139
Avtoprevozništvo Gobec Miroslav s.p.,
Pot Konjsko 23, Vojnik, izvod licence, št.
006442/007, ser. št. 00307722, izdana dne
11. 2. 2008. gne‑303117
Belič Timotej, Tomažičeva ulica 83, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana. gne‑303067
Bibič Lučka, Ul. Kozjanskih borcev 32,
Brežice, študentsko izkaznico, št. 31080058,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gns‑303128
Božič Dana, Mihevčeva 19, Idrija, študentsko izkaznico, št. 18070019, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnt‑303127

Dakić Nenad, Cesta OG 6, Cerkno, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014879000, izdal Cetis Celje.
gnk‑303061
Efektis, d.o.o., Ljubljanska cesta 2a,
Ivančna Gorica, dovolilnico za tretjo državo Bosno in Hercegovino, št. 1009182.
gng‑303065
Elektro - Prevozi, Gornja Prekopa 23/a,
Kostanjevica na Krki, dovolilnico za Hrvaško
tretjo državo, št. 0001320. gne‑303092
Franc Pfeifer s.p., Nizka 26, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika Stojiljković Gorana, št. potrdila 001022/KN45-2-4055/2006,
ki je bil izdan dne 7. 7. 2006, z veljavnostjo
od 7. 7. 2006 do 29. 10. 2006. gnv‑303050
Furst d.o.o., Cesta v Log 19, Bistrica ob
Dravi, dovolilnico za UA 804/11, št. 250181,
dovolilnico za Rusijo 643/09, št. 0442046 in
dovolilnico za Hrvaško 191/11, št. 0000588
za leto 2008. gni‑303113
Grčar Uroš, Turjak 63, Turjak, študentsko izkaznico, št. 11240170037, izdal Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana.
gnc‑303069
Grilc Mojca, Preloge pri Konjicah 17/a,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 37001226, izdala Veterinarska fakulteta
Ljubljana. gnl‑303060
Habat Kristijan, Mengeška cesta 39, Trzin, delovno knjižico. gnh‑303064
Janušič Lara, Selanova ulica 19/b, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gns‑303103
Klu-Transport Klukovič Srečko s.p., Zgoša 4, Begunje na Gorenjskem, licenca številka 007061/003 za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu / izvod licence za vozilo
s serijsko številko O 0301162, izdanega v
Ljubljani 18. 9. 2007. gnc‑303044
Kocjan Natalija, Podljubelj 239, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 21060279, izdala
FDV Ljubljana. gnh‑303114
Kosić Drago, Delavska ulica 18, Celje,
službeno izkaznico zasebnega varovanja,
št. 005603, izdane 17. 8. 2005 pri MNZ.
gns‑303053
Koželj Luka, Peričeva 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19986122, izdala
Ekonomska fakulteta. gnx‑303048
Kranner Ana, Stara Loka 54, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 63030100,
izdala Fakulteta za računalništvo Ljubljana.
gnn‑303083
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Lorencin Branimir, Tugomerjeva 2, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 3736. - 3736-1-0019-0/07,
izdano 13. 3. 2007 v Kopru. gnh‑303089
Matičetov Marko, Lucija, Obala 134,
Piran - Pirano, študentsko izkaznico, št.
21081044, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnw‑303049
NK-Transport d.o.o., Preglov trg 6, Ljubljana, licenco za tovorno vozilo z reg. št.
LJ 29-7JT. gnu‑303101
Osmanagič Sejfi, Cesta na Lenivec 18,
Sežana, certifikat o NPK, izdan 3. 10. 2006.
gnt‑303052
Petan Matjaž, Cesta na Brdo 13, Ljubljana, izkaznico - reševalec iz vode, št.1111,
izdana pri Ministrstvu za obrambo Ljubljana.
gnq‑303109
Piciga Platis Niko, Vojsko 26, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 23070724, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnv‑303100
Rama Enver, Levčeva ulica 15, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 09040130,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnv‑303054
Rimljan d.o.o., Vegova ulica 4, Ptuj, licenco za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, št. GE003384/01812/001,
veljevna od 24. 3. 2008. gno‑303082
Starašinič Nina, Jarška 54, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 41070077, izdala
Medicinska fakulteta. gnh‑303043
Striković Kemal s.p., Preglov trg 7, Ljubljana, delovno dovoljenje, št. 04244217103 za
delavca Senada Buljubašića. gnn‑303108
Šatej Črt, Letoviška pot 24, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št.
20070307, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. gnw‑303099
Tibal d.o.o., Skopčeva ulica 7, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244243420 za delavca Mirjanić Duško. gnr‑303104
Todori Teja, Preserje 41/b, Preserje, študentsko izkaznico, št. 21060643, izdala FDV
Ljubljana. gnm‑303084
Vlah Anja, Vino 17/c, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 31270143, izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana. gnw‑303074
Vrečko Živa, Celovška ulica 11, Celje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnx‑303073
Zupanc Borut, Ozka pot 11, Celje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2574/00-98, ser. št. VČ-853/98,
izdano 15. 2. 1998. gnq‑303080

Stran

418 /

Št.

16 / 27. 2. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA
Javni razpisi

351

Razpisi delovnih mest

377

Druge objave

381

Evidence sindikatov

403

Objave po Zakonu o medijih

404

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

406

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

408
408

Zavarovanja terjatev

410

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

411
411
411
413
414
415

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

416
416
416
417
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